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Bakgrund  Globalisering har lett till att världens marknader ständigt genomgår 
förändringar vilket gör det viktigt för konkurrerande företag att alltid ligga 
steget före sina konkurrenter. Detta innebär att allt fler företag tjänstefierar 
sin verksamhet från att inte enbart sälja produkter utan till att även etablera 
tjänster som en kärnkomponent i den överliggande affärsstrategin. Däremot 
är tjänstefiering inte en enkel process och utmaningar, svårigheter och risker 
uppkommer ständigt. 

Syfte   Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter, risker och 
svårigheter som uppstår vid tjänstefiering av verksamheter i 
energibranschen med hjälp av metoder och modeller från fordonsbranschen. 
Vidare ämnar denna undersökning utgöra ett beslutsunderlag för 
energibolag vid beslut om nya tjänster ska upprättas själva eller i samarbete 
med en extern aktör. 

Metod  Denna studie är av en kvalitativ karaktär och har en abduktiv ansats där en 
iteration mellan litteratur och empiri har genomförts. Det teoretiska 
ramverket har utformats med hjälp av vetenskapliga artiklar och böcker 
inom tjänstefieringsområdet. Den empiriska datainsamlingen genomfördes 
med totalt nio djupintervjuer med representanter från energi- och 
fordonsbranschen samt den externa aktören som behandlas i studien. Den 
insamlade teorin och empirin utgjorde därefter grunden till analysen som till 
sist avslutades med sammanfattande slutsatser och rekommendationer. 
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Slutsats  Denna studie har visat att tjänster inom energibolag i dagsläget är få. Vidare 
genomgår hela energimarknaden en förändring där kopplingen mellan 
lokalproducent och lokalinvånare inom en snar framtid inte kommer vara 
lika tydlig. Därför är det viktigt för energibolag att komma sina kunder 
närmare och stärka kopplingen mellan kund och varumärke för att behålla 
dessa under denna förändringsperiod. I detta fall har upprättandet av ett 
trygghetsavtal i ett samarbete med EEM och en extern aktör undersökts 
genom att analysera nödvändiga resurser och kompetenser som krävs för att 
upprätthålla tjänsten så smidigt som möjligt. Utifrån denna undersökning 
har slutsatsen dragits att EEM har möjligheten att upprätta trygghetsavtalet 
själva. Detta främst till följd av att EEM redan besitter nödvändiga resurser 
och kompetenser och att erhålla nya anses vara möjligt utan större 
svårigheter. Däremot anses en fördel med ett eventuellt samarbete vara att 
EEM kan erbjuda den nya tjänsten till sina kunder samtidigt som 
majoriteten av deras fokus behålls på verksamhetens kärnområden. Denna 
studie kan betraktas som en mall eller riktlinjer för hur tjänster kan 
implementeras främst i energibolag. Däremot går detta att tillämpa inom 
andra affärsområden i både energibolag och andra branscher.  
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Background Due to globalization the worlds markets are continuously changing and 
expanding which makes it important for competing firms to always be one 
step ahead of their competitors. This means that companies are servitizing 
their operations where services constitute an important part in the overall 
business strategy. However, this is not a simple process and is filled with 
challenges, difficulties and risks. 

Purpose  The purpose of this study is to investigate opportunities, risks and challenges 
related to the servitization process in the energy sector with methods and 
models from the automotive industry. Furthermore, this investigation 
intends to result in recommendations in the make or buy decision and the 
cooperation with the external actor. 

Method  This is a qualitative study with an abductive approach where an iteration 
between literature and empiricism has been conducted. The theoretical 
framework consists of scientific articles and literature. A total of nine 
interviews with representatives from the energy sector and the automotive 
industry were conducted as a part of the empirical data collection together 
with the external actor that is part of this study. The empirical data and the 
theoretical framework was processed and discussed in an analysis which was 
eventually concluded in the final part of this study. 
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Conclusion  This study has shown that additional services in energy companies are overall 
very few. At the same time the energy market itself is undergoing a change 
where the connection between the local energy producer and the inhabitants 
in a near future will not be as clear as it is today. Therefore, it is important 
for energy companies to establish strong relationships with their customers 
and in that way strengthen the customer’s connection to the company brand. 
In that way the customer base is maintained during this change. In this 
business case the establishment of a security agreement for the customers 
has been investigated by EEM in a cooperation with an external actor. By 
analyzing necessary competences that are required for this service, the 
conclusion has been drawn that EEM has all the possibilities to establish the 
service by themselves. Primarily because the company already possesses the 
necessary resources and competences and acquiring new ones is not 
regarded as difficult. However, a cooperation with the external actor can be 
advantageous in the sense that this gives EEM the opportunity to establish 
the new security agreement and at the same time keep their main focus on 
the core operations. This study can be regarded as a road map in servizitation 
in energy companies. However, the study can be applied in other business 
fields in energy companies and in other industries as well. 
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DEFINITIONER	

Definition  Beskrivning  

Köpa in eller göra 
själv  

Ett beslut som avgör om ett företag ska tillverka 
eller erbjuda en funktion själva eller om den ska 
köpas in med hjälp av en extern aktör.  

Tjänstefiering  En process där producerande företag skiftar sin 
affärsmodell från att vara produktfokuserade till 
att lägga mest tyngd på företagets tjänster som 
kompletteras med det ursprungliga 
produkterbjudandet.   

Energibranschen  Respondenter från energibranschen har i denna 
studie utgjorts av representanter från energibolag 
likt EEM och inte elhandelsbolag.  

Fordonsbranschen  Fordonsbranschen omfattas av allt från 
personbilar och lastbilar till tyngre maskinerier 
som exempelvis grävmaskiner och dumprar. 
Däremot har intervjuer i detta arbete utförts med 
aktörer som arbetar med tyngre maskinerier.  

Trygghetsavtal  Ett månadsavtal som erbjuds till kunder som 
täcker kostnader vid eventuella brister samt 
åtgärdar dessa.  

Business model 
canvas  

Ett välkänt verktyg för att kartlägga och lyfta fram 
viktiga arbetsområden vid införandet av en tjänst 
för att på så sätt visualisera den bättre.  

Riskanalys  Ytterligare ett verktyg för att rangordna och 
prioritera riskområden samt för att bedöma 
konsekvenser inom dessa och hur de ska 
åtgärdas.  
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1 INLEDNING	
Globalisering leder till att världens marknader ständigt genomgår förändringar och 
expansioner. Detta innebär att det är viktigt för konkurrerande företag att ligga i framkant med 
sina resurser och kompetenser för att erhålla en konkurrenskraft samt för att bibehålla en god 
position på marknaden (Kindström, 2010). Möjligheten att kunna leverera produkter och 
tjänster på ett snabbt och smidigt sätt enligt kundernas behov är några av nyckelfaktorerna till 
att behålla och utveckla sin kundbas. Exempelvis särskiljer företag sina erbjudanden genom 
att bland annat erbjuda tjänster till sina befintliga produkter för att på så sätt öka sin 
konkurrenskraft (Vandermerwe & Rada, 1988). Samtidigt leder den kraftiga utvecklingen av 
marknaderna till att dessa företag utvärderar sina organisationer för att avgöra om vissa 
funktioner och processer som exempelvis tjänster bör effektiviseras genom att överlåta dessa 
till externa aktörer. På så sätt kan bland annat kostnader reduceras och mer kraft läggas på 
andra enheter inom verksamheten (Bajec & Jakomin, 2010). 

Historiskt sett har producerande företag länge erbjudit en produkt till sina kunder som sedan 
underhållits genom regelbundna kontroller och service där bland annat äldre viktiga 
komponenter har bytts ut mot nya reservdelar. Produktionen av produkter och service efter att 
produkten har sålts har länge betraktats som två separata funktioner där mest fokus ligger på 
att förbättra företagets produkt (Vandermerwe & Rada, 1988; Lee, Yoo & Kim, 2016). Däremot 
tenderar fler företag att skifta mot en helhetslösning som anpassas efter kundernas behov där 
en produkt och en tjänst erbjuds tillsammans för att på så sätt tillfredsställa kunden på ett 
djupare plan och samtidigt differentiera sig från de övriga konkurrenterna (Neely, 2013). Detta 
innebär att företag anpassar hela sin affärsmodell utifrån helhetslösningen vilket kallas 
för tjänstefiering. Tjänstefiering innebär alltså att företag kompletterar sina redan befintliga 
produkter med en tjänst eller lösning (Vandermerwe & Rada, 1988).  

1.1 Bakgrund	
Enligt Neely (2008) förekommer utmaningar för företag främst när dessa vill hitta en god 
balans där kundnöjdheten uppfylls och verksamheten fortsätter att vara lönsam. En vanlig 
strategi för att uppfylla denna balans är en tjänstefiering av organisationen och dess 
affärsverksamhet. Termen tjänstefiering kommer från engelskans servitization och har snabbt 
blivit en viktig strategi för många företag där dessa erbjuder kompletterande tjänster till deras 
baserbjudanden eller kärnprodukter (Vandermerwe & Rada, 1988; Lee et al., 2016). 

Det finns flera anledningar till att tjänstefiera en verksamhet och ett av de grundläggande 
skälen är att detta skapar ytterligare en dimension och således ökar potentialen för att generera 
intäkter (Bajec & Jakomin, 2010). Samtidigt menar även Baines, Lightfood, Benedettini och 
Kay (2009) att syftet inte alltid är att tjäna pengar på tjänsterna utan att erbjuda dessa för att 
öka kundnöjdheten som i sin tur kan lyfta fram och öka lönsamheten inom andra områden av 
verksamheten. Dessa anledningar har därför blivit två inledande vägval vid tjänstefiering och 
definierar hur verksamheten utformar sin tjänstefieringsstrategi.  
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När ett företag har valt att tjänstefiera sig uppkommer nya hinder och utmaningar som kan 
uttrycka sig i form av organisatoriska och resursrelaterade svårigheter. Med dessa medföljer 
även vissa risker som bör undvikas för att uppnå den önskvärda effekten 
av tjänstefieringsprocessen. Risker som kan uppstå är exempelvis svårigheter med att leverera 
tjänsten som kan resultera i eventuella finansiella förluster samt kundmissnöjdhet. Därför kan 
företag ibland underlätta processen genom att överlåta vissa funktioner till externa aktörer för 
att på så sätt lägga över riskerna på dessa istället.   

I de fall då verksamheten ska besluta om en funktion ska hanteras av en extern aktör är det 
enligt Schilling (2010) viktigt att utföra en analys som behandlar eventuella risker och 
svårigheter som kan uppstå med samarbetet. Vidare poängterar Schilling (2010) att det redan 
från början är viktigt att tydligt definiera hur samarbetet ska utformas för att på så sätt undvika 
förluster och oönskade effekter.  

1.2 Problematisering	

Tjänstefiering är en strategi som kräver noggrann undersökning och planering samt 
investeringar i form av både tid och pengar. Denna strategi leder i sin tur till utökade 
erbjudanden som är mer anpassade till kundernas behov. Däremot är tjänstefiering inte alltid 
en lämplig metod och många hinder samt svårigheter kan hindra företag från att uppnå en 
uttalad tjänstefieringsstrategi. Det är även viktigt för företag att vara medvetna om att den 
förväntade vinsten med tjänstefiering i många fall inte blir som planerad (Baines et al., 
2009). Tjänstefiering är idag en väletablerad strategi inom exempelvis fordonsbranschen vars 
utbud huvudsakligen utgörs av tjänster i form av paketlösningar (Giardelli et al., 2014). 
Däremot kännetecknas tjänstefiering i fordonsbranschen av tjänster till fysiska produkter som 
just fordon. Samtidigt kan tjänster även utgöra ett komplement till icke fysiska produkter som 
inte förbrukas i samma omfattning som de fysiska. Exempelvis betraktas tjänster inom 
fordonsbranschen som livstidsförlängande medel för att kunna använda en produkt så länge 
som möjligt (Ruffo, Tuck & Hauge, 2007).  Inom exempelvis energibranschen där energi utgör 
baserbjudandet som en icke fysisk produkt förekommer inte samma typ av användning, slitage 
av produkt och icke effektiv användning (Williams, 2006). Detta innebär i sin tur 
att tjänstefiering inte är lika utmärkande inom energibranschen. Därför är det intressant att 
undersöka vilka möjligheter som finns att tillämpa vanligt förekommande verktyg 
kring tjänstefiering och införandet av nya tjänster från fordonsbranschen i energibranschen. 
Vidare är det viktigt att undersöka svårigheter och utmaningar som uppkommer eftersom 
energibranschen trots allt inte är en bransch där tjänstefiering är lika vanligt på grund av 
produktutbudet.  

Denna undersökning kommer i sin tur att tillämpas på energibolaget Eskilstuna Energi och 
Miljö AB (EEM) som står inför ett val då ett eventuellt samarbete med en extern aktör som 
erbjuder ett energirelaterat trygghetsavtal ska inledas. Ett avtal som täcker plötsliga brister 
inom hemmets väggar som exempelvis brist på vatten, värme och el. Dessa är områden som 
idag inte täcks av EEMs verksamhet och skulle ge möjligheten att komma ett steg närmare 
kunderna. 
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Med hjälp av en nulägesanalys av den externa aktören ska risker och möjligheter med ett 
framtida samarbete undersökas. Vidare ska riskerna och möjligheterna med samarbetet 
jämföras med fördelar och risker som uppstår om EEM skulle upprätta avtalet själva utan hjälp 
från en extern aktör. Denna jämförelse mynnar i sin tur ut i ett beslutsunderlag där viktiga 
faktorer som risker och möjligheter ska underlätta beslutet om EEM ska göra det själva eller i 
ett samarbete med den externa aktören.   

 

1.3 Syfte	
Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter, risker och svårigheter som uppstår 
vid tjänstefiering av verksamheter i energibranschen med hjälp av metoder och modeller från 
fordonsbranschen. Vidare ämnar denna undersökning utgöra ett beslutsunderlag för 
energibolag vid beslut om nya tjänster ska upprättas själva eller i samarbete med en extern 
aktör. 

1.4 Forskningsfrågor	

• Hur kan nya tjänster till baserbjudanden i ett energibolag införas?   

• Hur kan energibolag använda sig av metoder och modeller från fordonsbranschen 
vid införandet av tjänstefiering?  

• Vilka svårigheter, risker och möjligheter medföljer för EEM vid upprättandet av det 
nya trygghetsavtalet själva samt i samarbete med en extern aktör? 

1.5 Avgränsning	

Denna studie kommer fokusera på energibranschen där svårigheter, risker och möjligheter 
med tjänstefiering kommer att undersökas med hjälp av teorier, principer och modeller för 
utveckling av tjänster och affärsmodeller från fordonsbranschen. Vidare kommer inga 
kostnadsanalyser och kundundersökningar att utföras eftersom att studien främst ämnar 
undersöka den organisatoriska aspekten av tjänstefiering. 
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2 METOD	
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet i denna studie ur både ett vetenskapligt och 
praktiskt perspektiv. Bland annat redogörs studiens arbetsprocess, angreppssätt, 
forskningsmetod, källkritik, datainsamling samt en diskussion av metodens tillförlitlighet. 

2.1 Metodval	

Arbetet med denna studie har utgjorts av en iterativ 
arbetsprocess vilket innebär att arbetets inledande 
delar som exempelvis bakgrund, problematisering, 
syfte, forskningsfrågor och avgränsning ständigt 
förändras och uppdateras tack vare en ökad kunskap 
av det studerade ämnet (Blomkvist & Hallin, 2014). 
Detta beskriver Björklund och Paulsson (2012) som 
en abduktiv forskningsansats och är en kombination 
av den deduktiva och den induktiva. Med hjälp av 
den abduktiva ansatsen kunde den insamlade teorin 
och empirin på ett smidigt sätt ställas mot varandra, 
samtidigt som ytterligare information kunde tilläggas 
i de båda delarna under arbetets gång. Vidare menar 
Björklund och Paulsson (2012) att fördelen med 
en abduktiv ansats är att den kan öka trovärdigheten 
med studien, däremot är det en tidskrävande process. 
Eftersom vi valde att utgå från tidigare teori samt 
använde oss av en iterativ arbetsprocess blev det 
tydligt att den abduktiva ansatsen passade studien 
bäst.    

För att uppnå studiens syfte är det viktigt att välja rätt metod för att avgöra om studien utförs 
med hjälp av kvantitativa eller kvalitativa metoder eller med en kombination av dessa 
(Bryman & Bell, 2017). För denna studie användes kvalitativa metoder eftersom dessa enligt 
Björklund och Paulsson (2012) ger en djupare förståelse för det studerande ämnet genom 
exempelvis en jämförelse av observationer och intervjuer med insamlad litteratur. Detta var 
för oss en fördelaktig metod då det möjliggjorde en fördjupning i ämnet och på så sätt kunde 
en helhetsförståelse erhållas. Däremot poängterar Bryman och Bell (2017) att det ofta kan vara 
svårt att replikera en kvalitativ studie på grund av att detta är en ostrukturerad metod som 
grundar sig i författarnas egna uppfattningar. Samtidigt förändras många delar ständigt under 
arbetets gång som ett resultat av att författarna hela tiden erhåller nya kunskaper inom det 
studerade området. För oss var det tidigt ett naturligt val att använda den kvalitativa metoden 
för att samla in information eftersom intervjurespondenter kunde väljas på ett sätt som passar 
studiens syfte bäst.    

Figur 1: Studiens arbetsprocess med en abduktiv 
ansats (egen konstruktion) 
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2.2 Fallstudie	

Enligt Bryman och Bell (2017) ger en fallstudie möjligheten att studera ett ämne på ett djupare 
plan, genererar mer detaljerat undersökningsmaterial och kan i sin tur leda till en ökad 
förståelse för verkliga problem. Samtidigt menar Blomkvist och Hallin (2015) att fördelen med 
en fallstudie är att det kan medföra att nya dimensioner identifieras vilket är en fördel om 
målet och syftet med studien är att vara förklarande och beskrivande. Fallstudier kan även vara 
av intresse om författaren vill undersöka hur nuläget ser ut i den studerade miljön och varför 
det ser ut som det gör (Bryman & Bell, 2017). Däremot finns det även svårigheter med 
fallstudier då det ofta är svårt att generalisera problemet på grund av avsaknaden av 
information från andra källor eftersom fokus ligger på ett specifikt fall. I denna studie har en 
fallstudie utförts på energibolaget EEM och deras pågående process av att införa nya tjänster 
för de befintliga kunderna genom att med hjälp av befintlig teori undersöka möjligheter och 
svårigheter med tjänstefiering. EEM är av relevans och intresse eftersom organisationen 
genomgår en utveckling till att bli mer tjänstefierad och är verksam inom energibranschen där 
samtliga aktörer befinner sig i ungefär samma stadie av denna utveckling (EEM, 2017). 

2.3 Studiens	arbetsprocess	

Denna studie har delats in i fyra olika faser: förstudie, informationsinsamling, analys av 
information samt sammanställning med syftet att bilda en uppfattning av tidsåtgången för de 
olika momenten. Detta eftersom att det enligt Björklund och Paulsson (2012) är viktigt att 
tidigt klargöra hur mycket tid som bör tillägnas varje moment med hjälp av en tidsplan. Målet 
med förstudien var att erhålla en övergripande bild och förståelse för det studerade området. 
Vidare gav förstudien en indikation på vilken litteratur som var mest lämpad och användbar. 
För ytterligare vägledning om vad som är aktuellt inom tjänstefieringsområdet kontaktades 
professorer vid Mälardalens högskola i Västerås med erfarenhet från detta område. Dessa 
styrde oss i en riktning som förenklade processen för insamling av litteratur och artiklar. Efter 
att förstudien slutförts påbörjades insamlingen av information främst genom personliga 
intervjuer. Intervjuerna utgjorde i sin tur grunden till empirin som sedan jämfördes med 
litteraturen i en analys för att undersöka likheter och skillnader mellan forskning samt 
insamlad empiri. Arbetet avslutas i den sista fasen där en sammanställning av resultat och 
slutsatser presenterades och som i sin tur besvarar arbetets syfte och frågeställningar. I denna 
sammanställning inkluderas även rekommendationer till fortsatta arbeten. Denna process 
presenteras förenklat i figur 2 nedan.  

 
 

Figur 2: Studiens arbetsprocess (egen konstruktion) 
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2.4 Informationsinsamling	

För att få en ökad förståelse för studiens fenomen insamlades information som bedömdes vara 
relevant för studien. Denna studie har inslag av både primär och sekundär karaktär där syftet 
med primära källor är att lösa det aktuella forskningsproblemet. Denna utgörs främst av 
djupintervjuer med aktörer som är verksamma inom det studerade området. Fördelen med 
primära källor är att dessa är anpassade för studien samt att det är lättare att kontrollera 
tillförlitligheten hos den insamlade informationen. Däremot är insamlingen och 
sammanställningen av primära källor ofta en relativt tidskrävande process. Den sekundära är 
information som tidigare samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang och med ett 
annat syfte än det som studeras i detta arbete (Bryman & Bell, 2017). Fördelen med sekundära 
källor är att insamlingen till skillnad från primära inte är lika tidskrävande vilket ger forskaren 
mer tid att analysera. Däremot finns en risk att insamlingen av sekundära källor resulterar i 
feltolkningar då dessa oftast inte är anpassade till den egna studien. 

2.4.1 DJUPINTERVJUER	

I denna studie har nio djupintervjuer utförts och har varit både fysiska möten med 
respondenten och telefonmöte, fem av dessa var fysiska möten och fyra över telefon. Fysiska 
möten prioriterades då dessa oftast ger en bättre diskussion med följdfrågor som förtydligar 
vissa områden. Däremot styrdes detta mycket av avstånd och tid vilket i sin tur ledde till att en 
del intervjuer genomfördes via telefon. Eftersom djupintervjuer utfördes erhöll vi en bättre 
kontroll över informationens validitet tack vare den nära kontakten med respondenterna. 
Djupintervjuer kan enligt Bryman och Bell (2017) genomföras på två olika sätt där dessa kan 
vara helt ostrukturerade eller semistrukturerade. I vårt fall var intervjuerna semistrukturerade 
där vi på förhand upprättade ett antal frågor och sedan vid intervjutillfället utvecklade dessa 
med hjälp av exempelvis följdfrågor. Däremot finns även risker med djupintervjuer då dessa 
till skillnad från kvantitativa metoder inte är anonyma och respondenterna kan välja att inte 
vara lika öppna i sina svar (Bryman & Bell, 2017). Frågorna som ställdes kan ses i bilagorna ett 
till och med fyra. 

2.4.1.1 Val	av	respondenter		
Respondenter valdes från de tre olika områdena fordonsbranschen, energibranschen samt den 
externa aktören som fallföretaget eventuellt ska samarbeta med. Från dessa områden 
kontaktades utöver den externa aktören olika energibolag samt företag från fordonsbranschen 
som tillverkar anläggningsmaskiner. Däremot svarade inte alla vilket till sist resulterade i nio 
intervjuer. Att just fordonsbranschen valdes baserades främst på att detta är en bransch där 
tjänstefiering är väldigt utmärkande och väletablerat med många teorier och metoder som 
möjligtvis kan tillämpas inom energibranschen. Vidare utfördes endast två intervjuer med 
fordonsbranschen främst till följd av att syftet med dessa intervjuer var att ge en vägledning i 
hur och vilka metoder som oftast används vid tjänstefiering.  



 

 7 

Inom energibranschen undersöktes hur arbetet och utbudet med tjänster ser ut överlag för att 
sedan jämföra. Till sist utfördes även en intervju med den externa aktören som behandlas i 
studien. Detta för att undersöka vilka risker som kan uppstå vid ett samarbete till följd av 
divergerande mål och syfte med den egna organisationen samt det eventuella samarbetet. 
Respondenterna valdes utifrån kriterier som ansågs passa studiens syfte bäst.  

Bland annat var respondenternas position inom den egna organisationen högt prioriterade där 
vi ville intervjua personer med mycket kunskap och erfarenhet inom det studerade området. 
Samtidigt är alla respondenter i studien anonyma eftersom deras identitet inte är relevant för 
studiens syfte och resultat. Vidare särskiljer sig respondent EB4 från de andra respondenterna 
eftersom denna respondent utformade konceptet kring det trygghetsavtal som utgör studiens 
huvudfokus. Däremot togs beslutet att fokusera på kärnverksamheten vilket resulterade i att 
konceptet såldes till vad som i denna studie är den externa aktören (EA). Respondenterna 
tilldelades förkortningar där EB står för energibransch, FB för fordonsbransch och EA för 
extern aktör. Två av respondenterna kommer från Eskilstuna Energi och Miljö AB och har 
därför tilldelats förkortningen EEM1 respektive EEM2. Dessa är presenterade i tabell 1 nedan. 

 Tabell 1: Intervjuade respondenter och deras kodning 

2.4.1.2 Genomförande	av	intervjuerna	

Inför varje intervju skickades en förfrågan via e-post till de valda respondenterna med 
information om studiens syfte och mål samt intervjuns omfattning. Frågorna valdes att inte 
skickas på förhand för att på så sätt få mer naturliga och ärliga svar vid intervjutillfället. 
Efter att respondenterna tackat ja till att medverka bokades tid och rum för vart intervjun 
skulle utföras. Innan varje intervju inleddes ställdes frågan om intervjun kunde spelas in samt 
klargjorde att dessa i arbetet blir anonyma. Anledningen till att intervjuerna spelade in var för 
att efter dessa transkribera all information. Detta gav oss även möjligheten att vara mer 
närvarande och ställa följdfrågor istället för att lägga för mycket fokus på att anteckna 
respondentens svar.  

Bransch  Position  Kodning  Genomförande 

Energibransch  Chef, marknad och 
försäljning 

EEM1 Personlig kommunikation, 22 mars 2018  

Energibransch   Affärsutvecklare EEM2 Personlig kommunikation, 13 februari 2018 
Energibransch  Försäljningschef EB1 Personlig kommunikation, 16 mars 2018 
Energibransch  Kundcenterchef EB2 Personlig kommunikation, 3 april 2018 
Energibransch  VD - el EB3 Personlig kommunikation, 30 april 2018 
Energibransch  Före detta 

försäljningschef 
EB4 Personlig kommunikation, 30 april 2018 

Extern Aktör  Operativ administratör EA Personlig kommunikation, 13 mars 2018 
Fordonbransch  Global Solution Sales 

Manager 
FB1 Personlig kommunikation, 22 februari 2018  

Fordonbransch  Manager Business 
Support 

FB2 Personlig kommunikation, 28 februari 2018 
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Fördelen med att spela in intervjuerna var också att det i efterhand kunde upptäckas ytterligare 
information som hade missats vid intervjutillfället. Intervjuerna bokades in med goda 
tidsmarginaler för att slippa känna tidspress och för att ge respondenten tid att tänka över sina 
svar. Frågorna i sin tur formulerades på ett öppet sätt för att få till en så bra diskussion som 
möjligt. 

2.5 Metoddiskussion	
Vi anser att den valda undersökningsmetoden är lämplig och passar väldigt bra för att uppnå 
det önskade målet och syftet. Om en kvantitativ metod istället hade valts skulle det bli svårare 
att erhålla en djupare förståelse av det studerade ämnet som i detta fall är tjänstefiering. En 
kvalitativ metod anser vi har gett en tydlig bild av olika aktörers erfarenhet 
inom tjänstefieringsområdet och hur de arbetar med dessa frågor dagligen. Vidare anser vi att 
valet av att enbart utföra djupintervjuer istället för exempelvis intervjuer med fokusgrupper 
har varit bra då respondenternas svar inte påverkas av andra personer i gruppen. Eftersom vi 
valde att arbeta enligt en abduktiv ansats har det möjliggjort för oss att ständigt utveckla, 
addera samt förtydliga teori under arbetets gång. Hade vi valt att gå tillväga med någon annan 
metod tror vi att resultatet hade blivit annorlunda då vi inte skulle ha lika mycket frihet att 
samla in och bearbeta informationen. Att vi använde fordonsbranschen som en väg in till 
tjänstefieringsområdet anser vi passar bra eftersom förarbetet vid upprättandet av nya tjänster 
inom denna bransch är väletablerat och välutvecklat. Vidare passar tillämpningen på 
energibranschen bra eftersom liknande metoder och modeller används idag men på andra sätt 
och inom andra områden. 

2.5.1 VALIDITET,	RELIABILITET	OCH	OBJEKTIVITET	

Enligt Björklund och Paulsson (2012) finns det tre mått som bör beaktas vid en vetenskaplig 
studies trovärdighet. Dessa tre mått är: validitet, reliabilitet och objektivitet. Reliabilitet ställer 
sig frågan om resultatet skulle bli densamma om undersökningen utfördes på nytt (Bryman & 
Bell, 2017). Eftersom denna studie är av en kvalitativ karaktär kan det vara svårt att replikera 
exakt samma arbetsprocess igen på grund av att mycket utgår från våra egna uppfattningar 
och observationer. Intervjufrågorna valdes att inte skickas på förhand för att erhålla naturliga 
och ärliga svar från respondenterna istället för att ge dessa tid att tänka ut svar innan 
intervjutillfället. Detta anser vi var ett rätt val eftersom det ökar reliabiliteten då 
respondenterna tenderar att undanhålla mindre information när dessa är oförberedda jämfört 
med om de skulle vara förberedda. 

Vidare anser Bryman och Bell (2017) att validitet är en bedömning av hur korrekt 
forskningsresultatet återspeglar det som har studerats. Det vill säga att samband bör återges 
korrekt och att teorin inte ska ha några konsekventa fel. Studiens validitet kan ökas genom att 
författarna studerar området ur ett större helhetsperspektiv med hjälp av exempelvis 
enkätundersökningar och flera intervjuer. Eftersom detta arbete utförs under en begränsad 
tidsperiod kunde endast ett antal intervjuer utföras.  
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Till sist behandlar objektiviteten i vilken utsträckning som värderingar kan ha påverkat 
studien. Objektiviteten förstärks och ökas genom att tydligt redogöra för och motivera de val 
som har gjorts i studien för att ge läsaren en möjlighet att ta ställning till studiens resultat 
(Bryman & Bell, 2017). Sekundära källor som har insamlats utöver djupintervjuer och som har 
använts i denna studie anser vi vara relevanta och trovärdiga. Detta eftersom vi enbart har valt 
att använda vetenskapliga artiklar och litteratur som har granskats av andra forskare innan de 
publicerats. Vi har även valt att så ofta som möjligt hitta flera olika källor som säger liknande 
saker och som stärker varandras svar för att öka tillförlitligheten. Som tidigare nämnt har 
endast två intervjuer utförts med representanter för fordonsbranschen för att ge en indikation 
på hur förarbeten vid upprättandet av tjänster ser ut. Detta främst för att sedan bygga på denna 
kunskap och applicera på energibranschen och fallet EEM. Att enbart två intervjuer utfördes 
beror främst på att en grundlig jämförelse mellan de två branscherna inte var huvudsyftet samt 
även på grund av tidsbrist vid empiriinsamlingen. Däremot kan detta påverka trovärdigheten 
eftersom två respondenter trots allt inte kan representera en hel bransch. Detta är något som 
vi var medvetna om men däremot anser vi inte att detta påverkat studiens utfall i en större 
utsträckning eftersom metoderna och modellerna som användes redan är välkända. 
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3 TEORETISK	REFERENSRAM	
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier inom det studerade området. 
Litteraturen och det teoretiska ramverket kommer att ge en grundläggande kunskap inom 
området tjänstefiering och hur arbetsgången ser ut vid införandet av nya tjänster till ett 
företags befintliga portfölj. Vidare utgör detta kapitel en grund för de kommande avsnitten 
empiri, analys samt slutsats. 

3.1 Tjänstefiering	

Nya kundkrav har tvingat flera tillverkande företag att gå från sina traditionella affärsmodeller 
som är baserade på produktförsäljning till modeller som är anpassade till att erbjuda service 
och tjänster med målet att öka värdet för kunden (Kindström, 2010; Lee et al., 2016). 
Traditionellt lägger tillverkande företag ofta mycket tyngd på att utveckla sin kärnprodukt och 
kompetens för att på så sätt kunna erbjuda den bästa produkten. När nya aktörer träder in på 
marknader blir det inte längre lika lätt för företag att särskilja sig med den bästa produkten. I 
sådana situationer menar Davies, Brady och Hobday (2006) att det är nödvändigt för företag 
att påbörja en förändringsprocess där fokus skiftar från att utveckla produkten maximalt till 
att erbjuda sina kunder en helhetslösning i form av en kombination av produkt och tjänster. 
Ett erbjudande där företagets produkt fortfarande ingår fast ytterligare tjänster blir minst lika 
viktiga (Lee et al., 2016; Vandermerwe & Rada, 1988). Förändringen av verksamheten till att 
bli mer service- och tjänsteinriktad har snabbt blivit ett välkänt fenomen inom affärsvärlden 
där tjänstefiering idag, år 2018, spelar en viktig roll hos majoriteten av alla företag (Mathieu, 
2001). Vidare menar Neely (2013) och Kindström (2010) att genom tjänstefiering kan företag 
öka värdet av sitt erbjudande genom att använda kärnprodukten som en grund till nya tjänster. 
Teorin kring tjänstefiering introducerades först av Vandermerwe och Rada (1988) och har 
under senare år utvecklats av flera forskare till idag då det är en beprövad metod i många 
industriella företag (Fliess, 2017; Davies et al., 2006).    

Vandermerwe och Rada (1988) menar att tjänstefiering länge har varit en vanlig strategi och 
att den har utvecklats med tiden, vilket innebär att det blivit nödvändigt för företag att erbjuda 
anpassade produkter och tjänster. Teorin kring tjänstefiering kan utvecklas ytterligare och kan 
enligt Kryvinska, Kaczor, Strauss och Michal (2015) representeras av två motsatta poler (se 
figur 3). Den ena änden av polen utgörs av den traditionella metoden som består av 
grunderbjudandet som i de flesta fall är en fysisk produkt samt vissa tjänster. Ju närmare den 
andra polen ett företags strategi förflyttar sig desto mer dominant blir tjänsten och den fysiska 
produkten betraktas som en tilläggsvara. I processen där företag rör sig från den ena polen till 
den andra utvärderas den nuvarande situationen och nödvändiga val som ska ta företaget till 
den önskvärda positionen där till sist tjänsterna utgör en viktig del av företagets 
produktportfolio (Kryvinska et al., 2015). Tjänstefieringsprocessen kan enligt Fliess (2017) 
delas in i tre nyckelkomponenter där den första inkluderar vad som ingår i ett företags 
tjänsteerbjudande. Vidare fortsätter processen med att förklara de viktigaste stegen som 
företaget har tagit mot en ny tjänsteinriktad strategi.  
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Till sist menar Fliess (2017) även att det tredje och sista steget ställer sig frågan ”hur?” det vill 
säga, hur och vilka åtgärder har tagits och vilken plan har följts för att uppnå företagets 
tjänsterelaterade mål.   

 

Figur 3: Produkt/ service övergång (Kryvinska et al., 2015) 

Ytterligare aspekter kan inkluderas vid tjänstefiering som exempelvis finansiella, skapandet av 
konkurrensfördelar och marknadsföring mot kunden (Olivia & Kallenberg, 2003). En viktig 
aspekt som företag bör ta hänsyn till är att det vid tjänstefiering är kunden som är drivkraften. 
Detta innebär att mycket fokus bör ligga på att uppfylla kundernas behov genom den egna 
verksamhetens aktiviteter (Baines et al., 2009). Vidare poängterar Vandermerwe och Rada 
(1988) att det är viktigt att skapa och underhålla en relation mellan kunden och företaget 
baserat på vad företaget kan erbjuda för helhetslösningar till kunden. Vid den finansiella 
aspekten bör finansiella drivkrafter etableras för ett företag som genomgår processen från att 
vara produkttillverkande till att börja erbjuda tjänster. Det är viktigt för företag att klargöra 
sina intentioner med tjänstefieringen och avgöra om detta kommer att leda till en ökad 
lönsamhet och stabilitet vad gäller företagets inkomster. Ökade inkomster från service-
aktiviteter kan samtidigt stärka företagets förmåga att genomgå lågkonjunkturer då 
ursprungsprodukterna inte är lika efterfrågade (Olivia & Kallenberg, 2003). Däremot är målet 
med tjänstefiering inte alltid att öka lönsamhet och vinst utan vissa företag kan till och med 
vara villiga att acceptera en mindre förlust från tjänsterna förutsatt att det ger en vinst inom 
andra områden i form av exempelvis finanser eller kundnöjdhet (Baines et al., 2009).     

3.1.1 TJÄNSTEFIERING	I	ENERGIBOLAG	

Den globala efterfrågan på energi ökar ständigt och detta har medfört att service och tjänster 
efterfrågas från kunderna även i denna bransch. Mer komplexa produkter och tjänster styr 
energibolagen mot förändringar av den nuvarande affärsmodellen till en affärsmodell som 
erbjuder mer service (Benedetti, Cesarotti, Holgado, Introna & Macchi, 2015). Övergången 
från en produktorienterad, kapitalintensiv affärsmodell som är baserad på materiella 
tillgångar till en serviceorienterad och kostnadskrävande affärsmodell som är baserad på 
immateriella tillgångar innebär stora organisatoriska utmaningar som främst energibolag står 
inför (Helms, 2016). Två nya modeller som har uppkommit i samband med 
att tjänstefiering införts i energibolag är energitjänster och energiserviceavtal. 
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Definitionen av energitjänster är varierande där den vanliga definitionen som förekommer i 
litteraturen är att energitjänster inkluderar olika aktiviteter som exempelvis energianalys, 
energihantering, underhåll och drift, utvärdering av besparingar samt leverans av energi och 
utrustning (Benedetti et al., 2015). Energiserviceavtal definieras som att en eller flera av de 
energirelaterade frågorna som finns i verksamheten överlämnas till en extern aktör. Med 
andra ord existerar energiserviceavtal för att garantera att kunder ska få tillgång till varmt och 
kallt vatten samt elektricitet till en reducerad kostnad (Sorrell, 2006).  

Energitjänster diskuteras flitigt bland företag och huruvida det är ett medel som kan 
resultera i energieffektivitet och besparingar för företagen (Helms, 2016). Det är därmed 
viktigt att kunna klassificera olika energitjänster vilket kan utföras utifrån tre faktorer. Den 
första faktorn är omfattning, det vill säga vad som ingår i kontraktet i form av energiteknik och 
system. Djup är den andra faktorn som avser antalet organisationsaktiviteter som krävs för att 
tillhandahålla tjänsten som är under kontroll av externa parter. Den sista faktorn är 
finansieringsmetoden, det vill säga kapitalkällan för investering i en ny 
energikontrollutrustning. Detta kan exempelvis vara intern finansiering av exempelvis projekt 
(Sorrell, 2006). 

3.1.2		 TJÄNSTEFIERING	I	FORDONSBRANSCHEN	
Tjänstefiering har varit en vanligt förekommande modell och strategi inom främst tillverkande 
företag som producerar fysiska produkter. Det tydligaste exemplet är fordonsbranschen, som 
omfattar allt från personbilar till lastbilar och tunga maskiner. I fordonsbranschen är det 
vanligt att erbjuda underhåll och reparationstjänster som en del av den första garantiperioden 
när ett nytt fordon köps in (Ruffo, Tuck & Hauge, 2007). Denna tjänst brukar vanligen täcka 
problem som kan uppstå till följd av exempelvis slitage av fordon (Williams, 2006).  

En anledning till att tjänstefiering är utmärkande inom fordonsbranschen är enligt Giardelli, 
Songini och Saccani (2014) bilmarknaden i Europa som tillsammans med den globala 
bilmarknaden överlag har expanderat kraftigt och fortsätter att växa ännu idag. Detta mycket 
tack vare Kinas kraftiga expansion tillsammans med andra länder i Asien och Sydamerika. 
Däremot går det att se tydliga mönster på att marknaden minskar i Europa mycket på grund 
av överproduktion och de ekonomiska kriserna från 2007 och framåt (SCB, 2009). Utöver de 
ekonomiska kriserna är ytterligare en bidragande faktor till att marknaden minskar den ökade 
arbetslösheten hos yngre personer som är den största målgruppen för biltillverkarna 
(Giardelli et al., 2014; Lööv, 2014; SCB, u.å). Vidare menar Giardelli et al. (2014) att dessa 
faktorer har styrt biltillverkare in i tjänstefieringsområdet där tjänster började bli mer 
etablerade i grunderbjudanden. Detta främst för att förlänga livslängden på redan köpta 
produkter för att på så sätt etablera ytterligare en inkomstkälla utöver försäljning av nya 
produkter. Eftersom tjänster representerar en stark koppling mellan kunden och varumärket 
styr detta kunden mot en högre lojalitet gentemot varumärket och dess återförsäljare 
(Giardelli et al., 2014).  
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Tjänstefiering har blivit en väletablerad modell vilket innebär att många metoder har 
utvecklats för att visualisera tjänster samt för att påvisa nyttan av dessa för kunderna. På grund 
av att det har blivit viktigt att just visualisera en tjänst eftersom detta betraktas som en icke-
fysisk produkt används dessa metoder ofta vid utvecklingen av nya tjänster och införandet av 
befintliga tjänster inom nya affärsområden.  

Tre tydliga exempel på metoder som används är riskanalyser, processkartläggningar och 
business model canvas. Alla tre tillämpas internt i förarbetet till införandet av tjänster och visar 
tydligt vilka risker som kan uppstå, hur dessa ska prioriteras samt åtgärdas. Vidare kartläggs 
bland annat viktiga aktiviteter, kommunikationskanaler, pengaflöden för att på bästa möjliga 
sätt visualisera hur tjänsten fungerar, hur den levereras och vad den resulterar i (Giardelli et 
al., 2014). Dessa metoder har blivit så pass universella att de kommer att redogöras för senare 
i rapporten och tillämpas på det aktuella fallet som studeras i detta arbete. Själva 
tjänstefieringsarbetet inom fordonsbranschen definieras av en metod som kallas för product 
service system, förkortat PSS och utgörs av ett företags arbete mot att bli mer kundorienterade 
där tjänster tar mer plats i grundläggande erbjudanden (Beuren, Ferreira & Miguel, 2013). 

3.1.3 PRODUCT	SERVICE	SYSTEM	

Product Service System (PSS) är ett angreppssätt för tillverkande företag som vill gå mot en 
mer funktionsorienterad verksamhet för att stärka sin position på marknaden och öka 
företagets lönsamhet (Tukker, 2004; Beuren et al., 2013). Vidare definierar Goedkoop, Van 
Halen, Riele och Rommens (1999) PSS som en uppsättning av produkter och tjänster som 
gemensamt kan uppfylla användarens behov.    

Fördelarna med PSS är många beroende på vilket perspektiv det utgår ifrån (Mont, 2002). För 
kunden är fördelen med PSS att det minskar risktagandet, ansvaret och kostnader som 
traditionellt sett förknippas med köp av en ny produkt. Genom att ägande av produkten 
övergår till företaget ökar företagets konkurrensförmåga då dessa erbjudanden skiljer sig från 
vanliga produkterbjudanden. Genom att stärka kundlojaliteten kan det även förbättra 
utnyttjandegraden, tillförlitligheten och designen på produkterna och nya system kan 
utvecklas för att förbättra produkter (Baines et al., 2007).    Företag kan använda sig av delar 
av PSS som en naturlig förläggning av deras befintliga erbjudande till kunden (Tukker, 2004). 
Vissa företag ser PSS som en överlevnadsstrategi där PSS blir kärnpunkten för företagets nya 
affärsplan. Fördelarna med att utveckla PSS för tillverknings- och serviceföretag är många. 
Bland annat lägger PSS ytterligare värde till en produkt, samtidigt som det förbättrar 
integrationen med kunden på grund av ett ökat flöde av information, samt ett ökat totalt värde 
för kunden då servicen blivit anpassad efter kundens efterfrågan och behov (Mont, 2002). 
Däremot är den viktigaste fördelen med PSS att den relaterar till den kontinuerliga 
förbättringen av verksamheten (Beuren et al., 2013). En betydande egenskap 
hos tjänstefieringsstrategier är att de ska ha ett tydligt fokus på kunden. Kunden ska inte 
enbart erbjudas en produkt utan det kunden ska erbjudas är en specifik lösning på sitt specifika 
problem och med PSS kan tillfredställelse ökas och relationen till kunden stärkas (Baines et al., 
2007). För att utforma PSS krävs ett nära samarbete mellan olika aktörer som är inblandade 
under produktens och tjänstens livscykel (Beuren et al., 2013).  
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3.2 Svårigheter	med	tjänstefiering	
Även om tjänstefiering börjar bli en allt vanligare strategi som många företag använder sig av 
betyder det inte att det alltid är rätt väg att gå och flera utmaningar tenderar att uppkomma 
över tid. Övergången från att vara produktorienterad till att bli tjänsteorienterad kan medföra 
svårigheter för verksamheten som är viktiga att identifiera och utifrån dessa besluta 
om tjänstefiering är en passande strategi för företaget (Davies et al., 2006). Förutom 
förändringar i organisatoriska principer, strukturer och processer medföljer även förändringar 
i affärsmodellen där fokus bör ändras från att vara transaktionsbaserad till att vara mer 
relationsbaserad där interaktion med kunden tar mer plats. Hur väl ett företag lyckas 
organisera och anpassa sin affärstruktur är avgörande för dess framgångar 
inom tjänstefieringsprocessen (Kindström, 2010; Alghisi & Saccani, 2015). 

För att ett företag ska etablera goda relationer med sina kunder menar Gordon och Levesque 
(2000) att det är viktigt att fullfölja löften som utlovats till kunden vilket inte alltid är 
lätt. Britnes (1995) förtydligar detta genom att presentera tre faktorer som ett tjänsteföretag 
bör följa för att i sin tur skapa starka kundrelationer:  

• Skapa löften -  Löften skapas vid marknadsföring av en tjänst och ger kunder en 
uppfattning av vad som ska levereras och hur.  Britnes (1995) samt Bowen och Chen 
(2001) poängterar därför att det är viktigt att skapa realistiska löften istället för 
orealistiska som blir svåra att uppfylla och på så sätt undvika osäkerheter i början av en 
ny kundrelation.    

 
• Möjliggöra löften -  Vidare menar Britnes (1995) samt Bowen och Chen (2001) att ett 

företag vid löften till kunder måste tänka på om det finns tillräckliga resurser i form av 
kunskap, kompetens och finanser för att uppfylla löftet.    

 
• Hålla löften - Till sist är det viktigt för företag att fullfölja sina löften som utlovats 

kunderna för att på så sätt bevara och till och med stärka förtroendet för företaget 
(Britnes, 1995; Bowen & Chen, 2001).    

Samtidigt som allt fler företag går mot tjänstefiering finns det företag som inte lyckas att 
utveckla en lönsam tjänst som kompletterar en befintlig företagsprodukt 
vilket Valtakoski (2017) definierar som ett tjänstefieringsmisslyckande.  Det finns även företag 
som väljer att flytta tillbaka sin verksamhet till att bli mer produktorienterad och överge 
strategin att vara en serviceverksamhet. Faktorer som gör att företag väljer 
att avtjänstefiera sig kan vara att företag först väljer att bli tjänstorienterade med syftet att dra 
till sig nya kunder för att sedan gå tillbaka till sin gamla affärsmodell för att kunskapen och 
resurser inte är tillräckliga (Valtakoski, 2017; Alghisi & Saccani, 2015).  

Andra svårigheter och utmaningar som förekommer med tjänstefiering kan vidare delas in i 
tre kategorier. Den första är utmaningen med att skifta tankesättet till att bli 
mer tjänstefierade. Den andra utmaningen är tidsaspekten som är nödvändig att ta hänsyn till 
och till sist behandlar den tredje kategorin svårigheter med att erbjuda värde för kunderna 
(Neely, 2008; Olivia & Kallenberg, 2003). 
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Förändra tankesättet från att vara transaktionsbaserade till att integrera med kunden mer där 
siffor inte är lika centrerade kan skapa en förvirring för företaget och det är inte alltid som 
företagen lyckas. Detta på grund av att företag inledningsvis måste fokusera mer på 
kundintegration istället för ekonomisk vinning. Det vill säga att företagen behöver vara 
förberedda på att förändringsprocessen till en början inte alltid kommer vara lönsam utan att 
den ekonomiska vinningen visar sig långsiktigt istället (Kowalkowski, Kindström & Witell, 
2011; Neely, 2008). Något som många företag kämpar med dagligen är att på en så kort tid 
som möjligt skapa en så framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet som möjligt. 
Eftersom att stora delar av tjänstefiering omfattar skapandet av kundnöjdhet kan det vara 
svårt för företag att snabbt bilda sig en uppfattning av kundernas efterfrågan och behov (Neely, 
2008). Företag kan misslyckas med att tjänstefiera sig om dessa inte kan erbjuda en 
helhetslösning som kunden är i behov av eller skapa ett tillräckligt värde för kunden. 
Kindström (2010) och Davies et al. (2006) menar att kunder inte alltid är ute efter produkten 
i sig utan snarare efter företagets helhetslösning som hjälper kunden att lösa deras behov. Det 
är därmed viktig för företag att direkt vara medvetna om kundens värdeskapande. 
Misslyckande med tjänstefiering kan även bero på att det inte finns tillräcklig med 
kunskapsresurser där företagen inte har tillräcklig mycket kunskap för att leverera mervärde 
för kunden (Valtakoski, 2017). 

Svårigheterna och utmaningarna kan även skilja sig beroende på företagets storlek. För mindre 
organisationer krävs ytterligare investeringar för att säkerställa bland annat 
tjänsteleverantörsrelaterade nödvändigheter (Lee et al., 2016). För större företag finns 
exempelvis två tillvägagångssätt där organisationer antingen förändrar sin affärsmodell 
genom att addera service och tjänster till företagets befintliga produkter alternativt att 
tjänsterna utgör den primära rollen i företagets erbjudanden (Kindström, 2010). 

3.3 En	tjänst	eller	en	produkt	
Eftersom det i detta arbete är tjänster till energi inom ett energibolag som undersöks har 
basleveranserna av energi definierats som en produkt. Därför är det viktigt att särskilja dessa 
två begrepp. En betydande anledning till att erbjuda kunder service och tjänster till produkter 
är för att skapa ett mer hållbart synsätt på produktens livscykel. När företag fokuserar på att 
erbjuda tjänster i samband med försäljning av en produkt förflyttas kärnpunkten från att sälja 
produkten till att sälja funktionaliteten.  

Definitionen av en tjänst kan i många fall vara diffus och är inte alltid helt självklar då en tjänst 
har andra egenskaper jämfört med en produkt. En tjänst kan variera från att vara personligt 
utförda tjänster eller servicefunktioner och eftersom tjänster till skillnad från produkter inte 
är materiella ting, är det viktigt för tjänsteföretag att försäkra kunderna en trygghet med 
tjänsten och således minska osäkerheten (Baines et al., 2009; Kotler, Wong, Saunders & 
Armstrong, 2005). Vidare menar Kotler et al. (2005) att kvaliteten och utformningen av 
tjänsten kan variera på grund av att mycket beror på vem som utformar och hanterar den, 
vilket medför att kvaliteten på en tjänst är svår att kontrollera. Däremot är kvalitét på en tjänst 
viktigt och har en stor betydelse inom tjänsteorienterade verksamheter.  
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Om företag inte har kunnig personal kan kunden uppleva att företag håller en låg kvalitet på 
sina tjänster. För att därför kunna kontrollera kvaliteten på sina tjänster är det viktigt att 
företag redan från början ger personalen rätt utbildning och träning och på så sätt visa den 
höga kvaliteten på tjänsterna som erbjuds (Kotler et al., 2005; Mathieu, 2001). Vidare tillägger 
Kotler et al. (2005) att kvalitét på en tjänst baseras mycket på kundens förväntning av tjänsten, 
hur de upplevde den levererade tjänsten och hur kunden jämför vad de fick samt vad de 
förväntade sig. Om kunden bedömer att den mottagna tjänsten möter eller överträffar kundens 
förväntningar finns det en stor sannolikhet att kunden kommer att återkomma. Uppnår den 
levererade tjänsten däremot inte kundens förväntande nivå finns det en stor risk att kunden 
inte återkommer i framtiden.  

3.4 Göra	själv	eller	köpa	in?	
Att skapa en ny tjänst inom det egna företaget respektive att förlita sig på att en extern aktör 
ska utföra jobbet är ett dilemma som företag står inför när dessa väl har bestämt sig för att bli 
mer tjänsteorienterade (Platts, Probert & Cahnez, 2002; Cánez, Platts & Probert ,2000). 
Genom att köpa in och låta en extern aktör ta över delar av företagets arbete möjliggör det för 
företagen att uppnå kostnadsminskningar såväl som att effektivisera sina egna resurser. Det 
ger även tillgång till den externa aktörens kompetenser som företaget själva inte besitter (Bajec 
& Jakomin, 2010). Detta leder till att företaget kan bli mer konkurrenskraftiga då dessa kan 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet, det vill säga den verksamhet som företagen anser 
skapar mest värde för deras kunder (McIvor, Humphreys & McAleer, 2000). Vidare menar 
Platts et al. (2002) samt Fine och Whitney (2002) att många produkter blir mer komplexa med 
tiden samt att nya tjänster kräver mer kunskap.   

I samband med att företagen har begränsat med resurser har det medfört att det inte alltid blir 
lika lönsamt att specialisera och investera i organisationernas olika verksamheter. Därför kan 
det bli mer lönsamt för företag att använda sig av externa aktörer som besitter en särskild 
kompetens. Platts et al. (2002) och Cánez et al. (2000) menar att det är viktigt för företagen 
att hitta en balans om vad som ska köpas in från externa aktörer och vad som företagen själv 
ska lägga fokus på för att kunna bibehålla en stark position på marknaden.    

Det finns olika aspekter som bör inkluderas vid ett "köpa-in-eller-göra-själv" beslut samtidigt 
som det är viktigt att företagen tar ställning till om det är hela eller delar av tjänsten som skall 
köpas in eller göras själv (Cánez et al., 2000). Vidare är det även viktigt att ställa fördelarna 
och nackdelarna mot varandra för att jämföra och underlätta beslutet (Olhager, 2013). Enligt 
Olhager (2013) är fördelarna med att göra det själv att företaget kan få en bättre kontroll över 
kvaliteten och tillförlitligheten samtidigt som företaget kan utnyttja företagets redan befintliga 
resurser. Däremot är den främsta fördelen med egentillverkning att det skyddar företagets 
kärnkompetens och kunskap samt att det bygger upp kompetensen hos företagets anställda. 
Dessa är några aspekter som behöver beaktas och jämföras med för-och nackdelar som 
uppkommer om företaget väljer att köpa in en funktion eller tjänst.  
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3.5 Kostnader	vid	tjänstefiering	
Den viktigaste och mest förekommande frågan som företag ställs inför när beslut ska tas om 
en tjänst ska upprättas internt eller externt är hur kostnaderna ska hanteras (Cánez et al., 
2000). Det är viktigt för företag att identifiera och hitta alla kostnader och aktiviteter som är 
direkt kopplade till beslutet samt kostnader som kan ha en stark påverkan på beslutet. Detta 
gäller både kvantifierbara och icke-kvantifierbara faktorer som är inblandade i den totala 
kostnaden. Skulle analysen av de totala kostnaderna påvisa att kostnaderna långsiktigt 
påverkar företaget negativt om företaget skulle införa tjänsten internt kan det vara mer 
lönsamt för företag att upprätta tjänsten med hjälp av en extern aktör (McIvor et al., 2000). 
Kostnaderna kan även delas in beroende på om det är ett långsiktigt eller kortsiktigt beslut. På 
kort sikt kan företaget undvika att räkna med de rörliga kostnaderna eftersom resurserna kan 
finnas tillgängliga. Vid långsiktiga beslut behöver alla kostnader beaktas och jämföras med 
kostnader som uppkommer vid ett inköp från en extern aktör (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 
2013). Vidare menar Oskarsson et al. (2013) att det är viktigt för företag att först beskriva hur 
systemet eller företagen kommer att påverkas vid eventuella förändrande beslut.    

McIvor et al. (2000) menar att det är nödvändigt för företag att beräkna alla kostnader för 
interna aktiviteter likväl som kostnader för att en potentiell leverantör ska utföra samma 
aktiviteter externt. Genom att göra en kostnadsnedbrytning kan företaget få en bättre 
visualisering av vilka kostnader som är kopplade till en viss aktivitet (McIvor et al., 2000). De 
interna kostnaderna utgörs bland annat av personalkostnader, träning/utbildning för 
personal, resor, specialiserade dataprogram, kontorsutrymmen, verktyg och 
informationskostnader (Bajec & Jakomin, 2010). Externa kostnaderna uppstår vid ett 
eventuellt samarbete med en extern aktör då företaget beslutar att köpa in en funktion till sin 
egna verksamhet (Cánez et al., 2000). Det är samtidigt viktigt för företagen att ha kontroll över 
vilka kostnader som förändras när ett samarbete inleds med en extern aktör eftersom vissa 
kostnader kommer att förbli oförändrade (Oskarsson et al., 2013). 

Blocher, Stout, Juras och Cokins (2016) poängterar att kostnaderna som ska tas hänsyn till kan 
delas upp i två olika kostnadsslag, direkta och indirekta kostnader. De direkta kostnaderna är 
oftast rörliga och förändras över tiden. Dessa är oftast relevanta att analysera och är kostnader 
som kan komma att förändras när ett "köpa-in-eller-göra-själv” beslut ska tas. De indirekta 
kostnaderna menar Blocher et al. (2016) kan vara både rörliga och fasta. Eftersom dessa är 
både rörliga och fasta behöver företaget göra en noggrann bedömning om vad som ska anses 
som relevant och irrelevant då fasta kostnader inte förändras oavsett beslut.     
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3.6 Varumärket	
Varumärket är den mest värdefulla immateriella tillgången som ett företag har och är det som 
representerar och speglar företaget utåt mot kunderna (Cretu & Brodie, 2007; Lau & Lee, 
1999). Aaker (1992) menar att varumärket står för utlovade kvalitetskrav och skapar 
förtroende för företaget. För att företag ska ha ett starkt varumärke, finns det fyra olika 
dimensioner att utgå ifrån. Dessa beskriver Aaker (1992) som: varumärkeskännedom, lojalitet, 
upplevd kvalitet och varumärkesassociation. För att kunna förstå vad som egentligen driver 
värdet av företagets varumärke är det många företag som har börjat prata om 
varumärkeskapital. Varumärkeskapital kan definieras på många olika plan däremot är den 
vanligaste definitionen av varumärkeskapitalet mervärdet som tillskrivs varumärket till 
produkten (Krishnan & Hartline, 2001). 

Varumärkeskännedom är när företag förstärker sitt varumärke genom att få kunderna att 
känna en stark koppling till varumärket. Detta uppnås när konsumenter börjar bekanta sig 
med varumärket och kan koppla det med något specifikt som exempelvis en produkt eller 
tjänst. Att känna igen varumärket behöver nödvändigtvis inte innebära att en kund vet exakt 
vad det står för utan ofta räcker det att se varumärket en gång för att sedan kunna återkoppla 
det till en specifik produkt (Aaker, 1992).   

Kundlojalitet mot ett varumärke bidrar till stora tillgångar för företaget då lojala kunder 
tenderar att återkomma och konsumera en viss produkt eller en tjänst främst tack vare 
varumärket (Lau & Lee, 1999). Genom att erbjuda kunder exklusivitet, kvalitet eller rimliga 
priser på sina produkter och tjänster kan kunder förbli lojala mot varumärket. Samtidigt kan 
varumärkeslojalitet mot det egna företaget även leda till ökade konkurrensfördelar eftersom 
det blir svårare för konkurrenterna att positionera sig på marknaden (Aaker, 1992; Cretu & 
Brodie, 2007). 

Den upplevda kvaliteten på en produkt och tjänst är en viktig dimension som är nödvändig att 
ta hänsyn till då denna spelar en viktig roll i hur produktens varumärke uppfattas i framtiden. 
Kunder som upplever kvalitet kommer vilja att fortsätta konsumera och kommer att ha ett bra 
omdöme om varumärket (Lau & Lee, 1999; Cretu & Brodie, 2007). Ett företag som investerar 
i upplevd kvalitet av sina produkter kan dra stor nytta av det när hög kvalitet börjar kopplas 
till deras varumärke. En hög status erhålls och gör det lättare att introducera nya produkter 
och tjänster (Aaker, 1992; Kotler et al., 2005).   

Varumärkesidentitet och image påverkas av hur eller med vad, kunder associerar ett 
varumärke med. Företag bör därför definiera varumärkesidentiteten och vilken image de vill 
förmedla till kunderna (Aaker, 1992). Vidare betonar Aaker (1992) att ett starkt varumärke 
leder till återkommande kunder eftersom dessa kan associera det med något positivt som bland 
annat låga priser eller hög kvalitet. För att företag ska kunna bygga ett starkt varumärke är det 
viktigt att tydligt bestämma hur företaget ska uppfattas ut mot kunden. Detta kan exempelvis 
leda till att kunderna i framtiden inte ser priset på produkten som en påverkande faktor vid 
valet av producent utan det är varumärket som gör att dessa vill köpa produkten.    
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Samtidigt menar Nenomen, Ahvenniemi och Martinsuo (2014) att det egna varumärket kan ta 
skada vid samarbeten med externa aktörer om dessa till exempel har svårigheter med att 
uppfylla sin funktion i samarbetet. Om en extern aktör misslyckas med att leverera en viss 
tjänst på ett sätt som inte uppfyller kundens förväntningar kan detta skada det egna företagets 
varumärkesidentitet. Nenomen et al. (2014) tillägger även att företagets kunder ibland är 
omedvetna om samarbetet med den externa aktören vilket innebär att det vid 
kundmissnöjdhet faller direkt på det egna företaget.  Vidare poängterar Aitken och Ballantyne 
(2007) att det därför är viktigt att företaget har en god relation med sina samarbetsaktörer och 
kan integrera dessa på ett sätt som ökar värdet av varumärket.  

3.7 Risker	och	möjligheter	för	företag	vid	ett	samarbete	
Traditionellt sett har företag arbetat mycket internt utan samarbeten med externa aktörer både 
gällande produkter och tjänster. Däremot har företag under senare år mer och mer börjat att 
inleda samarbeten med externa aktörer för att på så sätt effektivisera sitt arbete, erhålla ny 
kompetens samt reducera risker (Von Stamm, 2004; Schilling, 2010). Inför ett beslut om att 
köpa in en funktion kommer nya relationer att inledas med antingen en eller flera externa 
aktörer. Att välja rätt extern aktör menar Van de Water och Van Peet (2006) är viktigt på grund 
av att när företag väljer att köpa in produkter eller tjänster från andra aktörer finns det en risk 
att företaget inte kan ha full kontroll över funktionen.  

Vidare poängterar Kowalkowski et al. (2011) och Parmigiani (2007) att det kan vara mer 
effektivt att skapa en relation med externa aktörer då det möjliggör en delad risk samt att det 
ger nya nödvändiga resurser och färdigheter samt kan bidra till lägre kostnader för båda 
parterna. Det är även viktigt att relationen med den externa aktören är flexibel och kan 
utvecklas med tiden då långtidsrelationer över tid kan skapa tillit och respekt vilket anses vara 
viktiga faktorer för att en god relation ska hålla och fungera så bra som möjligt (Kowalkowski 
et al., 2011).  Vidare kan ett samarbete med andra företag medföra fördelar för företagen. Vid 
ett samarbete med externa aktörer blir det möjligt för företag att erhålla nödvändiga 
färdigheter eller resurser snabbare än att utveckla dessa internt (Rhodes, Nelson & Berman, 
2003). Samtidigt menar Rhodes et al. (2003) att ett samarbete kan skapa flexibilitet och 
utveckla företagets infrastruktur.  

Däremot poängterar Schilling (2010) att inte alla företag väljer att delta i samarbeten med 
externa aktörer om företagen upplever att de redan har alla nödvändiga resurser och 
kunskaper internt och om företagen skulle vilja ha full kontroll. Schilling (2010) och Valtakoski 
(2017) menar att ett nära samarbete med en extern aktör kan leda till avslöjandet av värdefull 
kunskap om företaget och i sin tur kan resultera i kunskapsläckage. Vid valet av att skapa en 
produkt eller tjänst internt står företag inför utmaningar där olika avdelningar måste kunna 
samarbeta mellan varandra. Kommunikationen mellan dessa är därför en starkt bidragande 
faktor för företagets framgångar (Hattori & Lapidus, 2004; Mathieu, 2001).  
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3.8 Processer	och	metoder	vid	tjänstefiering	

Nedan presenteras olika verktyg som anses vara vanliga inslag i tjänstefieringsprocessen 
och införandet av nya tjänster.  Anledningen till att just dessa valdes är för att de ger den 
mest övergripande bilden av de viktigaste funktionerna, resurstilldelningarna samt 
finansiella flöden vid tjänstefiering. Dessa kommer till användning senare i analysen där de 
tillämpas på det aktuella fallet.  

3.8.1 RISKANALYS	

När ett företag väljer att köpa in en funktion som utförs av en extern aktör är det viktigt att inte 
enbart ta hänsyn till fördelar som medföljer utan även risker och svårigheter som kan 
uppkomma (Svensson, 2009). Vidare tillägger Alghisi och Saccani (2015) samt Svensson 
(2009) att det i många fall kan vara fördelaktigt att utföra en riskanalys för att på så sätt i ett 
tidigt stadie identifiera möjliga risker. Genom att klargöra vilka risker som kan uppstå samt att 
värdera dessa utifrån sannolikhet och konsekvenser underlättar det för företaget i deras beslut 
om funktionen ska köpas in eller inte (Alghisi & Saccani, 2015; Svensson, 2009).  

En typisk riskanalys utgår från en mall likt den i figur 4 där det till en början listas möjliga 
risker som kan uppstå genom att ge dessa en beskrivning. Dessa kan exempelvis vara 
varumärket, leverans av tjänsten eller kundnöjdhet. Därefter tilldelas varje risk olika värden. 
Först ett värde för sannolikheten att en specifik risk uppstår på en skala ett till tio. Analysen 
fortsätter sedan med att bedöma konsekvenserna av en risk. Om konsekvenserna är höga 
tilldelas en högre siffra på den tiogradiga skalan och tvärtom om konsekvenserna är lindriga 
och lätta att hantera. Genom att multiplicera dessa två värden erhåller risken ett riskvärde med 
ett värde mellan noll till hundra. Detta värde underlättar för företaget eftersom det ger en 
indikation på vilka områden som bör prioriteras där möjliga risker kan uppstå och därefter 
avgöra hur mycket tid och resurser som bör ägnas åt att åtgärda alternativt förhindra att en 
specifik risk uppstår (Vose, 2008).   

Beskrivning 
av risk 

Sannolikhet 
0–10 (a) 

Konsekvens 
0–10 (b) 

Riskvärde 
0–100 (a x b) 

Åtgärd 

XX          
XX          

Figur 4: Mall för riskanalys (egen konstruktion) 

Enligt Svensson (2009) och Vose (2008) finns det flera riskhanteringsstrategier när en risk 
och dess riskvärde har identifierats. En av dessa är acceptans där företag enligt Vose (2008) är 
villiga att acceptera en risk och väljer att inte lägga ner mycket resurser för att förhindra 
effekterna. Detta fall uppstår exempelvis om risken tilldelas ett lågt konsekvensvärde eller om 
sannolikheten att den uppstår är låg. En annan vanligt förekommande strategi kallas för 
undvikande. I dessa fall gör företaget en förändring i deras projektplan eller 
investeringsstrategi för att minska riskens relevans i den övergripande strategin (Vose, 2008).   
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Till sist poängterar Vose (2008) att ett företag kan hantera risker med hjälp av en strategi som 
kallas för transferering. I detta fall överlåter företaget en risk till en extern aktör vilket är 
väldigt vanligt vid just liknande beslut om en funktion ska hanteras internt eller externt 
(Svensson, 2009).  

3.8.2 BUSINESS	MODEL	CANVAS	

För att på ett smidigt och tydligt sätt visualisera en affärsmodell är en business model canvas 
ett användbart verktyg och det finns flera olika modeller att använda sig av. En återkommande 
modell är konstruerad av Osterwalder och Pigneur (2011) som definierar en affärsmodell som 
en ritning för en strategi som ska implementeras genom ett företags organisatoriska struktur, 
processer och system. Denna definition utvecklas vidare av Joyce och Paquin (2016) som 
tillägger att konceptet affärsmodell innebär integrationen av nyckelkomponenter och 
funktioner för att leverera en viss nytta till kunden. Vidare menar Joyce och Paquin (2016) att 
konceptet behandlar hur dessa komponenter kopplas ihop inom organisationen, 
intressentnätverk samt försörjningskedja och hur dessa kopplingar till sist genererar nytta och 
ekonomisk vinst. Osterwalder och Pigneur (2011) poängterar att en affärsmodell enkelt kan 
utgöras av nio grundläggande byggstenar som täcker de fyra segmenten: kunder, erbjudandet, 
infrastruktur samt den ekonomiska bärkraften eller lönsamheten och som är presenterade i 
figuren nedan.  

 

 

Figur 5: Business model canvas (Osterwalder & Pigneur, 2011) 
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1. Customers (Kundsegment) – Till en början är det viktigt att identifiera vilka som är 
de viktigaste kunderna och för vem det är företaget skapar ett mervärde för.  
 

2. Value Proposition (Värdeproposition) – Vad är värdet med tjänsten? I denna 
beskrivs varför just vår tjänst prioriteras framför andra konkurrenter och vad för värde 
denna skapar för ett specifikt kundsegment.  
 

3. Channels (Kanaler) – Hur levereras tjänsten till kunderna? En god kommunikation 
med kunderna ökar nöjdheten och värdet av tjänsten kan höjas i form av pris, responstid, 
kundanpassning, service etc.  
 

4. Customer Relationships (Kundförhållanden) – Dessa är förhållanden med varje 
kundsegment som är viktiga att underhålla och stärka. Det är viktigt att tydliggöra vad för 
typ av förhållande som ska etableras gentemot kunden och kan vara väldigt personliga och 
samtidigt autonoma, och självbetjänande.  
 

5. Revenue (Intäkter) – I denna del redogörs finansiella vinster med tjänsten. Samtidigt 
bör kostnaderna även redogöras för att sedan erhålla den slutgiltiga vinsten.   
 

6. Key Resources (Nyckelresurser) – Vad för resurser krävs för att upprätthålla 
tjänstens värde? Dessa omfattar allt från fysiska resurser som exempelvis fordon, lokaler, 
system till personal och finanser.   
 

7. Key Activities (Nyckelaktiviteter) – I nästa steg bör de viktigaste aktiviteterna 
redogöras som ser till att affärsmodellen fungerar som den ska enligt plan och uppsatta 
mål. Dessa är de viktigaste åtgärderna för att företaget framgångsrikt ska kunna utföra 
tjänsten. Aktiviteter kan exempelvis vara utformning av nya system, marknadsföring eller 
problemlösning.   
 

8. Key Partners (Viktiga partnerskap) – Ibland är nya affärsmodeller krävande och det 
blir svårt för en organisation att själv uträtta alla stegen. Därför börjar det idag bli allt mer 
vanligt att bilda partnerskap med andra företag för att på så sätt optimera affärsmodellen, 
reducera risker samt erhålla ytterligare resurser.  
 

9. Costs (Kostnadsstruktur) – Till sist är det även viktigt att tydligt kartlägga var olika 
kostnader uppstår i arbetet med den nya tjänsten. Vanliga områden där nya kostnader 
uppstår är bland annat personalstyrka, tillverkning eller utformning av den nya tjänsten 
samt marknadsföring och försäljning av tjänsten.   
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3.8.3 PROCESSKARTLÄGGNING	

För att kunna förstå arbetsprocessens olika delar är det viktigt att företagen gör en 
processkartläggning för att erhålla en överblick av vilka delar av processen som är viktigast och 
bör fokuseras på. Processkartläggning är en viktig och grundläggande metod som används i 
många företag. En process är ett systemnät med ett flertal aktiviteter där dessa upprepas i tiden 
med syftet att skapa ett värde åt kunden (Nash & Poling, 2009). Vidare menar Soliman (1998) 
att genom att utföra en processkartläggning blir det lättare för företag att se var och hur 
processen bör förbättras då denna oftast beskrivs grafiskt med pilar till och från de olika 
aktiviteterna för att på så sätt belysa kopplingen mellan de olika aktiviteterna (Soliman, 1998).  

Processkartor visualiserar arbetet i en process vilket leder till en bättre kommunikation och en 
bredare intern förståelse mellan företagets olika avdelningar. Samtidigt kan onödiga 
processteg identifieras och hela processen på så sätt effektiviseras (Damelio, 1996). En 
processkartläggning ökar även förståelsen för processtänkande som kan leda till förbättringar 
i sättet att arbeta på hos de anställda. Processkartläggningen i sig leder inte till större 
förbättringar utan den utgör en grund för utveckling av processerna samtidigt som 
förbättringsmöjligheter identifieras (Ljungberg & Larsson, 2012). Enligt Nash och Poling 
(2009) är processkartläggningens största styrkor presentationen och enkelheten där tydliga 
symboler kombineras med text för att klargöra en hel process. Processkartläggning kräver även 
kunskap för att den ska kunna generera ett resultat samtidigt som att det kan vara svårt att 
kartlägga vissa komplexa processer på grund av det finns en risk att vissa processer förenklas 
för mycket och viktiga detaljer utesluts.    

Det finns flera olika standarder för att utföra en processkartläggning som kan variera från en 
grov översiktlig karta till en mer detaljerad karta. Vanligtvis är en processkartläggning 
uppbyggd på olika nivåer där varje nivå består av olika delprocesser och där varje delprocess 
är uppbyggd av olika aktiviteter. Antal nivåer är starkt kopplat till processens komplexitet, 
syfte och mål (Ljungberg & Larsson, 2012). Samtidigt poängterar Nash och Poling (2009) att 
beroende på vart i verksamheten en processkartläggning tillämpas vare sig det är enbart en ny 
tjänst som ska introduceras eller hela verksamheten som ska kartläggas så blir det mer 
tidskrävande ju större och mer komplex processen är.    

Vanligtvis utförs en processkartläggning över tre steg där det första steget är att identifiera 
produkter och tjänster som är relaterade till den aktuella processen. I samma steg identifieras 
processens start och slutpunkter. I det andra steget utförs en förberedelse för kartläggningen 
där relevant information och data samlas in. Kartläggningen fortsätter sedan med det tredje 
steget där insamlade data och information överförs till en visuell representation för att 
exempelvis kunna identifiera flaskhalsar, förseningar eller onödiga aktiviteter och 
dubbelarbete vilket i sin tur kan effektivisera processerna (Soliman, 1998).  
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3.9 Sammanfattning	av	den	teoretiska	referensramen		
I avsnitt 3 har den teoretiska referensramen förklarat hur arbetsprocessen kring utvecklingen 
samt upprätthållandet av tjänster ser ut i fordons- och energibranschen samt inom företag 
överlag. När företag beslutar sig för att bli mer tjänstefierade för att ge tjänster ett större 
utrymme i deras befintliga portfölj finns olika förhoppningar om resultat. Ibland är syftet att 
tjäna mer pengar och i andra fall används tjänster som ett verktyg för att öka kundnöjdheten 
som i sin tur kan öka lönsamheten inom andra affärsområden. Centralt vid tjänstefiering är 
däremot att kundintegrationen ökar och företag kommer ett steg närmare sina kunder i form 
av främst kontinuerliga dialoger för att ständigt erhålla en god kontroll över vad kunderna 
efterfrågar. Vidare framkommer vikten av att kunna visualisera en tjänst då det till skillnad 
från fysiska produkter är svårare att visa nyttan och värdet av tjänsten.  

I samband med visualiseringen framhävs även riskområden och arbetsområden där de största 
riskerna och svårigheterna uppstår som har en stark inverkan på utfallet av tjänstefieringen. 
Detta kan bland annat utföras med hjälp av Osterwalder och Pigneurs (2011) business model 
canvas där en affärsmodell utformas genom att belysa de viktigaste kanalerna som behöver 
fungera väl för att tjänsten ska kunna levereras. Samtidigt klargörs värdet av tjänsten, vilka 
som betraktas som målgruppen samt de aktiviteter som bygger upp hela tjänsten. Vidare kan 
riskområden identifieras med hjälp av en riskanalys genom att lyfta fram potentiella risker, 
bedöma sannolikheten att dessa inträffar och konsekvenserna som uppstår av dessa risker. På 
så sätt kan arbetet effektiviseras genom att riskområden identifieras och prioriteras för att 
minska hinder och svårigheter vid tjänstefieringen. Eftersom en central del i 
tjänstefieringsprocessen är att företag blir mer kundorienterade och ökar nöjdheten hos de 
befintliga kunderna betraktas ett företags varumärke som den viktigaste tillgången. Därför blir 
det viktigt att ständigt anpassa arbetet utifrån faktorer som har störst inverkan på varumärket. 
Detta på grund av att om varumärket tar skada, tenderar det att motarbeta syftet med 
tjänstefiering där relationen mellan kunderna och varumärket ska stärkas. Detta teoretiska 
ramverk kommer vara utgångspunkten i studiens analys där det kommer att ställas mot den 
insamlade empirin. 
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4 EMPIRI	
I empiriavsnittet redovisas resultatet från de utförda intervjuerna med energibolag, den 
externa aktören samt representanter från fordonsbranschen. Resultatet utgörs av 
respondenternas tankar och erfarenheter kring tjänstefieringsområdet och presenteras i 
förhållande till det studerade fallet EEM. Dessa resultat kommer därefter att tillsammans 
med den insamlade teorin analyseras och diskuteras i nästa kapitel.  

4.1 	Presentation	av	Eskilstuna	Energi	och	miljö	

Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) är verksamma inom Eskilstuna kommun och står för 
kommunens energiförsörjning samt skötsel och drift av andra områden som exempelvis 
elnätet, vatten och avlopp och återvinningssystem. EEM har även en marknads- och 
försäljningsavdelning som fungerar som den primära kontakten mellan organisationen och 
invånarna gällande marknadsföring av befintliga erbjudanden samt kundrelaterade frågor 
(ESEM, u.å.). EEM arbetar enligt sin miljöpolicy där målet är att ständigt ligga i framkant med 
miljöutvecklingen inom energibranschen. Visionen som EEM har är att bedriva en energi- och 
miljömässigt effektiv verksamhet för nuvarande och kommande generationer (EEM, u.å. 
A).  Vidare vill EEM utveckla kommunen till att bli ett så hållbart samhälle som möjligt genom 
att bland annat ständigt följa upp arbetet inom de olika verksamhetsområdena och kartlägga 
energiförbrukningen för att på så sätt effektivisera den. Det är även viktigt för EEM att alla 
anställda har en gemensam förståelse för organisationens miljöarbete genom kontinuerlig 
kommunikation och utbildning angående dessa frågor (EEM, 2017).  

Sedan 2014 ingår EEM tillsammans med SEVAB Strängnäs Energi i ett egenstartat driftbolag 
som heter Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM). ESEM har som uppgift att driva 
utvecklingen av EEMs och SEVABs olika verksamheter och anläggningar med målet att 
leverera den mest gynnsamma nyttan till sina kunder med en minimal miljöpåverkan. En av 
de grundläggande anledningarna till att upprätta det gemensamma driftbolaget ESEM var att 
samla kompetenser och erfarenheter för att bli en så konkurrenskraftig energiverksamhet som 
möjligt (EEM, u.å. A).  

4.1.1 TJÄNSTER	I	ESKILSTUNA	ENERGI	OCH	MILJÖ	

Enligt en representant för energibranschen, EEM1 (Chef marknad och försäljning, personlig 
kommunikation, 22 mars 2018) har energiföretag historiskt sett varit väldigt tekniktunga där 
det är främst tekniken och dess utveckling som styr hur konkurrenskraftigt företaget är på 
marknaden. Kostnader inom energibolag har av den orsaken oftast uppstått i samband med 
olika investeringar av exempelvis nya kraftvärmeverk. Vidare ökar konkurrenskraften 
beroende på hur länge till exempel kraftvärmeverket kan användas. Däremot till följd av den 
ständigt förändrade marknaden där kundrelationer blir allt viktigare, är det viktigt för 
energibolag att följa med i utvecklingen och röra sig åt samma håll. Det har därför blivit viktigt 
för energibolag att bli mer flexibla och ta snabba beslut där kunderna ständigt inkluderas, 
istället för att arbeta i gamla spår (EEM1).  
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För EEM är tjänster något som verksamheten försöker att implementera allt mer för att bli 
mer kundorienterade och på så sätt komma kunderna närmare. Däremot förekommer det idag 
endast en typ av tjänst i EEMs utbud som betraktas som en tjänst för fjärrvärmekunderna. 
Denna tjänst kan ses som ett trygghetsavtal där kunderna för en viss månadssumma erbjuds 
fri service av deras fjärrvärmecentral var tredje år (EEM, u.å. B). 

4.2 Trygghetsavtalet	i	fråga	

Trygghetsavtalet som behandlas i detta fall och som ska upprättas av EEM själva eller i 
samarbete med den externa aktören som har erfarenhet av det tidigare, behandlar plötsliga 
brister inom hemmets väggar. Detta innebär exempelvis att om ett elavbrott orsakas av ett fel 
inne i ett hem och inte centralt i ett område så täcks detta av trygghetsavtalet. Alla centrala 
brister utanför hemmets väggar som omfattar flera hushåll hanteras som vanligt av EEM. 
Dessa brister omfattas främst av elavbrott, vatten och avlopp, värme samt lås och glas.  

Den externa aktören, EA (Operativ administratör, personlig kommunikation, 13 Mars 2018), 
menar att kunder kan teckna ett abonnemang där en månadssumma betalas som täcker dessa 
brister upp till en viss summa och där en självrisk betalas vid varje felavhjälpning som utförs. 
Fördelarna med trygghetsavtalet är att kunderna kan ringa ett journummer vid akuta fel där 
på förhand upphandlade hantverkare inom de specifika områdena skickas ut. Detta leder i sin 
tur till att kunderna vid akuta fel undviker att försätta sig själva i dåliga förhandlingslägen 
(EA). Vidare poängterar EEM1 att det nya trygghetsavtalet skapar en säkerhet för kunden och 
att det är just säkerheten som gör att kunderna kan finna ett intresse i trygghetsavtalet.  

4.3 Tjänstefiering	–	en	pågående	process	

Kunder strävar ständigt efter bekvämlighet och enkel tillgång till tjänster via exempelvis 
prenumerationer (EEM1). Vidare menar EEM1 att det är positivt att energibolag rör sig mot 
tjänstefiering då det på så sätt blir lättare att täcka en verksamhets hela sortiment. EEM 
erbjuder idag endast en tjänst till företagets fjärrvärmekunder och även där är det bara en 
bråkdel som prenumererar på den tjänsten. Detta innebär att en majoritet av de befintliga 
kunderna inte prenumererar på någon tjänst överhuvudtaget. Därför kan det vara fördelaktigt 
om EEM inför andra tjänster som riktas till alla kunder inom alla områden. Enligt EEM1 är 
detta ett effektivt verktyg för att behålla befintliga kunder och stärka relationen med dessa 
genom månadsvis prenumerationer alternativt i exempelvis lojalitetsprogram. I liknande 
program kan kunder belönas med ett reducerat pris eller till och med få tjänsten gratis (EB1, 
Försäljningschef, personlig kommunikation, 16 mars 2018). 

Vidare tillägger EB4 (Före detta försäljningschef, personlig kommunikation, 30 april 2018) att 
det tack vare ny teknik och dagens utveckling av betalningar har blivit lättare för företag att ta 
betalt för liknande tjänster. Det vill säga att EEM i detta fall helt enkelt kan dra kostnaden för 
trygghetsavtalet direkt från kundens konto eller bara lägga till den till den befintliga el fakturan 
som kunden får varje månad.  
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På så sätt ökar chansen till att kunder blir mer lättvilliga vid betalningen av tjänsten istället för 
om en separat faktura skulle skickas för trygghetsavtalet enbart. Då skulle kunderna lättare 
kunna identifiera detta som en onödig kostnad om kunderna anser att de inte har fått något 
för det och därför säger upp trygghetsavtalet. EB4 fortsätter och poängterar att med hjälp av 
enklare betalningar genom bland annat vanliga prenumerationer och befintliga fakturor blir 
det lättare för företag att behålla kunder vid en specifik tjänst då det blir mer av en naturlig 
månatlig betalning. Detta är väldigt viktigt enligt EB3 (VD- el, personlig kommunikation, 30 
april 2018) eftersom energimarknader ständigt genomgår förändringar där den idag tydliga 
kopplingen mellan energibolag och lokalinvånare snart inte blir lika tydlig längre. Detta på 
grund av utveckling inom teknologi där kunder inte längre är lika bundna till den lokala 
producenten. Därför blir det enligt EB3 allt viktigare att ständigt arbeta med att behålla sina 
kunder på bästa möjliga sätt. Vidare menar EB2 (Kundcenterchef, personlig kommunikation, 
3 april 2018) att det är viktigt att förstå att tjänstefiering är en process som egentligen inte har 
något slut. EB2 utvecklar och tillägger att tjänstefiering är en ständigt pågående process där 
erbjudanden med en god balans mellan varor och tjänster stödjer kundernas efterfrågan på 
bästa sätt.  

Vidare menar EB2 att företag vid en såld produkt inte hinner etablera en relation till kunden. 
Däremot fortlöper kontakten och relationen med kunden vid en såld tjänst genom att företaget 
bland annat ständigt måste vara redo att stå till kundens tjänst. Detta styrks även av EB4 som 
betonar att kontakten egentligen aldrig tar slut utan integrationen med kunden fortlöper så 
länge tjänsten finns på marknaden. Det är först när tjänsten avvecklas som relationen till 
kunden blir mindre märkbar. Detta instämmer en av respondenterna från fordonsbranschen, 
FB2 (Manager Business Support, personlig kommunikation, 28 februari 2018) i och 
understryker att integrationen med kunden efter en såld tjänst är intensiv då kunden ständigt 
begär snabb återkoppling från företaget när de väl behöver det. Vidare behöver företag ständigt 
arbeta med att förbättra befintliga tjänster samtidigt som nya utvecklas som är anpassade till 
nya kundkrav. 

4.4 Tjänstefieringens	utmaningar	och	svårigheter	

Tjänster är som tidigare nämnt inte vanligt förekommande inom energibranschen i samma 
utsträckning som i många andra industriella branscher som exempelvis fordonsbranschen där 
fysiska produkter utgör grunden för ett erbjudande. En av kärnkomponenterna 
inom tjänstefiering är kundinvolvering och att kunna erbjuda kunderna tjänster på ett så 
smidigt och tillfredställande sätt som möjligt. Enligt EB1 arbetar generellt hela 
energibranschen i gamla spår där tankesättet är väldigt industriellt och där en standardiserad 
produkt utgör erbjudandet. Detta leder därför till att energibolagen egentligen inte gör sig 
mycket besvär för att prioritera kunderna för att erbjuda den extra servicen och 
handpåläggningen (EB2). Detta instämmer EEM1 i och poängterar att många energibolag idag 
arbetar i stuprörsliknande organisationer där varje affärsområde sköter den egna 
verksamheten. Detta arbetssätt leder i sin tur till att kunderna stöter på flera olika försäljare 
och får flera spridda erbjudanden i form av exempelvis el, vatten eller fjärrvärme.  
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Därför menar EEM1 att en av de inledande utmaningarna med att införa nya tjänster är att 
bryta gamla mönster och slå ihop alla affärsområden till ett där alla besitter samma 
kompetenser vilket således underlättar för kunderna. Samtidigt poängterar EB2 att det 
vid tjänstefiering krävs en förändring av de anställdas tankesätt till att bli mer 
kundorienterade. Detta styrker FB2 med att det i fordonsbranschen ofta förespråkas ett 
tjänstelogiskt tankesätt. Detta innebär att en verksamhets första prioritet är att öka värdet för 
kunderna (FB2).  Vidare anser EB4 att ytterligare en svårighet med att införa tjänster i 
energibolag är på grund av att dessa företag oftast är verksamma inom affärsområden med 
monopol. Detta innebär att energibolag i de flesta fall är den enda aktören inom en specifik 
stad vilket leder till att det blir svårt organisationer att jämföra intäkter från tjänster och 
intäkter som kommer från energibolagens kärnverksamhet. Det vill säga att det i många fall 
krävs för mycket resurser i förhållande till intäkter och lönsamhet till att upprätta en tjänst 
vilket enligt EB4 kan avskräcka många organisationer.   

Nästa steg blir att utvärdera vilka resurser som krävs för att kunna leverera och upprätthålla 
trygghetsavtalet som studeras i fallet. I det här fallet är det tre huvudområden som kan anses 
vara resurskrävande för att på ett hållbart sätt kunna underhålla och leverera tjänsten. Dessa 
är kunskapen som krävs för tjänsten, olika kostnader som uppkommer samt jourfunktionen 
som utgör grunden till tjänsten.   

4.4.1 KUNSKAP	OCH	RESURSER	

Enligt EA anses trygghetsavtalet i fråga vara ett komplement till de traditionella 
hemförsäkringarna som många privatpersoner har tecknat. Till skillnad från hemförsäkringen, 
utförs exempelvis inga avskrivningar och självrisken är betydligt lägre med trygghetsavtalet 
som den externa aktören erbjuder. Vidare menar EA att i de fall som det akuta felet överskrider 
trygghetsavtalets villkor fungerar den externa aktören som en bro mellan kunden och 
hemförsäkringen för att på så sätt hjälpa kunden att göra en anmälan. Just den här funktionen 
och kontakten med försäkringsbolagen är något som EEM menar att det krävs ytterligare 
kunskap om i dagsläget.   

Vidare poängterar EEM2 (Affärsutvecklare, personlig kommunikation, 13 februari 2018) att 
det nya trygghetsavtalet sträcker sig över alla affärsområden vilket innebär att det krävs 
kompetenser från energibolagets alla affärsområden för att upprätthålla tjänsten på ett så 
optimalt sätt som möjligt. Därför menar EEM2 att det vid införandet av denna tjänst bör 
diskuteras om befintlig personal är tillräcklig eller om ytterligare medarbetare bör anställas för 
att erhålla denna kompetens. Vidare understryker EEM1 att det finns en möjlighet att ingå i ett 
samarbete med en extern aktör till en början för att se om det fungerar väl för bägge parter och 
hur väl arbetsuppgifter fördelas mellan de båda. EEM2 fortsätter och lyfter fram vikten av att 
under samarbetstiden utvärdera den externa aktören och om samarbetet är långsiktigt hållbart 
långsiktigt. Detta för att avgöra om samarbetet är givande för båda parter eller om det ger EEM 
mer att avbryta samarbetet eftersom de möjligtvis redan besitter de nödvändiga resurserna 
och kunskaperna för att upprätthålla trygghetsavtalet. Ett område där den externa aktören kan 
visa sig nödvändig är enligt EEM2 vid exempelvis upphandlingen av hantverkare.  
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Detta kan vara en tidskrävande process och kan därför överlåtas till den externa aktören som 
har erfarenhet av detta och olika riktlinjer som bör följas vid upphandlingen av nya 
entreprenörer. Däremot håller EB4 inte riktigt med om detta och tror att detta främst är en 
bekvämlighetsfråga. Eftersom EB4 utformade konceptet med trygghetsavtalet och har 
erfarenhet av upphandlingen av entreprenörer menar EB4 att upphandlingen skulle vara lika 
tidskrävande oavsett om EEM skulle göra det själva eller om den skulle överlåtas till den 
externa aktören. 

4.4.2 LÖNSAMHET	OCH	KOSTNADER	

Oavsett om EEM upprättar trygghetsavtalet själva eller tillsammans med en extern aktör 
uppkommer kostnader som det behöver tas hänsyn till. Eftersom kostnaden är en viktig faktor 
vid beslut är det något som tidigt bör kartläggas för att ha så god kontroll och överblick som 
möjligt. Exempelvis menar EEM1 att om ett företag beslutar sig för att samarbeta med en 
extern aktör blir det viktigt att tydligt klargöra vem som står för vilka kostnader för att undvika 
framtida konflikter. Vidare tillägger EEM2 att kostnaderna i det studerade fallet kan fördelas 
genom att den externa aktören står för att producera tjänsten med hjälp av kontakten med 
hantverkare samtidigt som EEM står för marknadsföring och fakturering. Däremot om ett 
företag väljer att utveckla tjänsten själv kan det uppstå ytterligare kostnader för exempelvis 
utvecklingen av ny kompetens som är nödvändig för vissa funktioner i den nya tjänsten.  Vidare 
betonar EB4 att majoriteten av kostnaderna som uppstår vid upprättandet av ett trygghetsavtal 
likt detta är de administrativa kostnaderna. Dessa är kostnader som uppstår i samband med 
att ständigt upprätthålla relationer och kontakter med kunder samt hantverkare samtidigt som 
nya avtal tecknas. Samtidigt poängterar EB4 att kostnader även uppstår om hantverkarna 
missköter sig och utför dåliga jobb och där kunderna blir missnöjda med leveransen av 
tjänsten. En konkret kostnad kan enligt EB4 vara kostnaden för dåligt utförda åtgärder där 
kunden kräver ersättning.  

Enligt FB1 (Global Solution Sales Manager, personlig kommunikation, 22 februari 2018) är det 
en bra idé att från början bryta ned alla aktiviteter och processer för att på så sätt erhålla en 
överskådlig bild över vart eventuella kostnader kan uppstå. Vidare menar FB1 att en 
nedbrytning till mindre aktiviteter kan hjälpa företag att se vilka resurser och verktyg som 
krävs och även utifrån detta klargöra vilka kostnader som kan uppstå. Därefter kan företag 
med hjälp av en estimering av förväntade intäkter jämföra dessa med kostnaderna för att 
avgöra lönsamheten (FB2). För EEM behöver införandet av den nya tjänsten däremot inte 
nödvändigtvis handla om att tjäna pengar och således öka omsättningen utan målet är istället 
att få en djupare och starkare relation till företagets befintliga samt framtida kunder. Detta 
genom att erbjuda exempelvis lojalitetsbonusar till långvariga kunder som ett tack och för att 
på så sätt öka nöjdheten hos dessa. Ytterligare en nytta med trygghetsavtalet menar EEM kan 
vara att det används som ett lockbete inom till exempel elhandeln för att lättare konkurrera 
med andra elproducenter. Det vill säga att EEM exempelvis erbjuder det nya trygghetsavtalet 
gratis eller till en lägre summa om en ny kund väljer att köpa el från EEM istället för från en 
direkt konkurrent. Dessa alternativ är enligt EB1 en möjlighet inom just energibranschen 
eftersom den primära inkomstkällan utgörs av basleveranserna som i detta fall är energi.  
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Det vill säga att energibolag har råd att ta en mindre förlust eller ingen vinst alls från en ny 
tjänst då det i slutändan inte gör någon större skillnad gällande lönsamheten. Samtidigt 
poängterar EB2 att dessa alternativ där tjänsten erbjuds gratis eller till lägre pris kan ses som 
kortsiktiga alternativ. Om trygghetsavtalet i framtiden får ordentligt genomslag och mycket 
fler kunder ansluter sig till trygghetsavtalet kan upplägget och priserna ändras (EB2).  

4.4.3 JOURFUNKTIONEN	

Den huvudsakliga funktionen för att trygghetsavtalet ska fungera och kunna levereras är en 
jouravdelning.  Det vill säga att det under dygnets alla timmar ska finnas en tillgänglig 
kontaktperson som besvarar samtal och i sin tur kopplar kunden till den externa aktören som 
skickar ut en hantverkare. Enligt EA är detta en funktion som kräver stora resurser i form av 
personal och finanser för att upprätta själva. Därför använder sig den externa aktören av en 
extern jourtjänst som kopplar kunderna vidare och är enligt EA en lösning som minskar höga 
kostnader. Vidare tillägger EA att den externa jourtjänsten arbetar utifrån ett manus där det 
primära målet inte är att hjälpa kunden över telefon utan att enbart koppla vidare till den 
externa aktören som skickar ut en hantverkare. Däremot poängterar EA att det långsiktiga 
målet är att upprätta en egen jour inom den egna organisationen. Samtidigt tillägger EEM1 att 
majoriteten av alla energibolag i dagsläget har en driftcentral med kompetent personal dygnet 
runt som enkelt skulle kunna agera som jourfunktionen i det nya trygghetsavtalet. EEM2 
fortsätter och betonar att den kundcentral som idag finns inom EEM enkelt kan fungera som 
en jour i det nya trygghetsavtalet. Vidare menar EEM1 att just kompetensen är viktigt hos 
jourpersonalen och genom att gå ifrån stuprörstänket till en organisation där alla 
affärsområden delar samma kompetens stärker jouren. Eftersom driftcentralen eller jouren 
utgörs av egen personal finns redan en viss kompetens på plats och kan i vissa fall lösa 
kundernas problem redan vid det första telefonsamtalet. På så sätt elimineras vissa steg och 
en kund kan i enkla fall lösa sitt problem snabbare än om till exempel en hantverkare behöver 
kopplas in (EEM1). Till skillnad från den externa aktören som har en extern jourtjänst som 
inte besitter samma kompetens som energibolagen gör.   

Ytterligare en utmaning blir att hitta nya hantverkare lokalt som är villiga att agera som en jour 
och rycka ut när det behövs. Enligt EA har den här processen tidigare inte varit ett bekymmer 
eftersom kontakt med hantverkare har funnits tidigare genom ett annat bolag där dessa helt 
enkelt har förts över till trygghetsavtalet. Däremot måste den externa aktören leta efter nya 
hantverkare i andra städer där energibolag ska införa trygghetsavtalet som en ny tjänst. Detta 
blir enligt EEM2 en process som hittills är ganska okänd för den externa aktören och det 
uppstår därför en osäkerhet kring hur lättsam den processen blir. Vidare poängterar EEM1 att 
det i den processen blir viktigt att påvisa nyttan och vinsten för hantverkarna i form av ökade 
vinster och nya återkommande nöjda kunder vid väl utförda arbeten. Detta styrker EB4 och 
menar att det egentligen inte är svårt att hitta hantverkare som är villiga att arbeta som en jour. 
Delvis eftersom det ger hantverkarna fler kunder samt en stark koppling till ett lokalt välkänt 
varumärke och kan långsiktigt stärka hantverkarens eget varumärke (EB4). Samtidigt menar 
EEM1 att denna upphandling av nya hantverkare kan ta mycket längre tid hos energibolag 
jämfört med den externa aktören.  
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Dels på grund av att den externa aktören har tidigare erfarenhet av detta och även eftersom 
energibolag oftast har andra uppgifter på deras dagordning som ibland har högre prioritet och 
därför förlänger upphandlingsprocessen (EEM1). 

4.5 Varumärket	Eskilstuna	Energi	och	Miljö	

Varumärkesfrågan är något som EEM1 anser är väldigt viktigt att ta hänsyn till vid införandet 
av nya produkter eller tjänster. Detta styrker även FB1 och poängterar samtidigt att 
varumärket är viktigt för hur företaget uppfattas av allmänheten och främst sina kunder samt 
vid utökningen av den befintliga kundbasen. Eftersom EEM är ett publikt företag med 
tusentals kunder är det viktigt att hålla en hög standard för att behålla kundernas förtroende. 
Därför menar EEM1 att EEM vid ett eventuellt samarbete med en extern aktör bör vara 
försiktiga med hur det egna varumärket kan påverkas eftersom det vid kundmissnöjdhet eller 
misslyckande av att leverera tjänsten faller direkt på EEM.   

Däremot menar den externa aktören i fråga att eftersom EEM redan har ett starkt varumärke 
lokalt är det fördelaktigt att vid ett eventuellt samarbete använda sig av varumärket EEM 
istället för den externa aktörens (EA). Vidare poängterar FB1 att det vid valet av att fronta 
företagets eget varumärke eller den externa aktörens är viktigt att genomföra en riskanalys för 
att avgöra vilka risker som kan uppkomma. Om EEM själva inser att det blir svårt att leverera 
tjänsten enligt vissa önskemål finns det en hög risk att det egna varumärket kan ta skada. I det 
fallet är det därför ibland ett bättre alternativ att använda sig av den externa aktörens 
varumärke istället för det egna. Skulle däremot riskanalysen påvisa att riskerna är få och låga 
bör det egna varumärket prioriteras och användas (FB1). Som tidigare nämnt är en viktig 
funktion i trygghetsavtalet i fråga hantverkarna som ska leverera tjänsten och snabbt skall 
kunna åtgärda akuta problem. Därför anser EEM2 att urvalsprocessen av hantverkare är viktig 
eftersom varumärket kan påverkas negativt av hantverkare som missköter sig eller utför dåliga 
jobb. Detta leder i sin tur till att kunderna tappar förtroendet till varumärket när huvudsyftet 
med den nya tjänsten egentligen är att stärka kundrelationerna (EEM2). Enligt EB4 är det 
viktigt att energibolag ständigt arbetar mot att skapa ett starkt varumärke eftersom hela 
branschen i sig genomgår en stor utveckling inom främst elhandeln. Eftersom det är svårt att 
avgöra hur framtida teknik och utveckling kan påverka branschen bör företag investera i sitt 
varumärke för att på bästa sätt behålla sina kunder trots stora förändringar.  

Vidare poängterar FB1 att trots att resultaten av införandet av en ny tjänst inledningsvis kan 
visa negativa siffror och effekter, behöver det nödvändigtvis inte ha en negativ inverkan på 
varumärket. Det vill säga att det finns en möjlighet att den nya tjänsten inte genererar nytta 
eller intäkter överhuvudtaget till en början, däremot kan varumärket och kundnöjdheten 
stärkas långsiktigt. FB2 tillägger att det är viktigt för EEM att redan från början klargöra om 
syftet är att generera intäkter på tjänsten eller att bli mer kundorienterade. Detta tillsammans 
med målet för hur och när nyttan av införandet av den nya tjänsten bör visa sig är något som 
enligt FB1 bör klargöras i en inledande affärsmodell.  
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4.6 Förarbete	till	tjänstefiering	

Vid införandet av nya tjänster är det viktigt att göra en grundlig undersökning på förhand för 
att avgöra om det är något som företaget vill fortsätta utveckla och etablera som en del av 
grunderbjudandet. Detta förarbete anses enligt FB1 vara ett måste innan processen 
med tjänstefieringen fortsätter. Förarbetet leder till att risken för framtida misslyckanden i 
form av pengar och tid minskar avsevärt. Vidare poängterar FB1 att när nya tjänster av den här 
typen, som är väldigt kundinriktade, införs eller upprättas är det viktigt att analysera hela 
processen från tre olika aspekter. Till en början är det viktigt att ställa frågan om detta är något 
som kunderna vill ha. Exempelvis har EEM idag ett trygghetsavtal enbart för fjärrvärme med 
ungefär 6000 kunder som betalar en månadsavgift. Denna kundstock används som referens 
vid upprättandet av det nya trygghetsavtalet som undersöks i detta arbete där EEM siktar på 
minst 5000 kunder till en början (EEM2). Däremot är detta något som enligt EB3 enkelt kan 
undersökas med hjälp av dagens teknologi och massutskick där kundernas åsikter snabbt kan 
samlas in och behandlas. Om denna kundstock inte uppnås anser EEM att det inte finns något 
värde och någon nytta med att fortsätta utvecklingen och införandet av det nya 
trygghetsavtalet. EB1 menar att detta är ett område som kan utvecklas då energibolag idag 
överlag inte är på den nivå av kundorientering som de skulle kunna vara på. Inom den 
organisation där EB1 är verksam förekommer ett en typ av förarbete som kallas för 
affärsforum. Inom dessa forum samlas olika verksamheter från organisationen som är 
relevanta för exempelvis en ny affär, produkt eller tjänst. Vidare utvecklar EB1 att 
representanter för de olika verksamhetsområdena bevakar utvecklingen av affären eller den 
nya tjänsten utifrån ett kundperspektiv.  

Detta bland annat genom att hålla en kontinuerlig kunddialog under ordnade former med 
representanter för kunderna för att på så sätt bli mer kundorienterade och komma kunderna 
närmare. Nästa steg i förarbetet blir enligt FB1 att avgöra vad som förväntas av det nya 
trygghetsavtalet. Det vill säga, förväntar sig EEM en finansiell vinst eller helt enkelt exempelvis 
ökad nytta inom andra områden eller en förstärkt kundrelation. Vidare, hur uppfattas tjänsten 
av kunden och vad är den villig att betala för att nyttja tjänsten. Till sist är det även viktigt att 
undersöka om den nya tjänsten är något som går att leverera och om det finns tillräckliga 
resurser och kunskap för att leverera tjänsten enligt kundernas önskemål samtidigt som den 
egna organisationens mål uppfylls (FB1). Vidare poängterar FB2 att det är viktigt att de här tre 
stegen eller hörnstenarna, samverkar på ett sådant sätt där alla krav och mål uppfylls. Om 
endast två av tre uppfylls bör organisationen ta ett steg tillbaka och utvärdera ytterligare om 
den nya tjänsten är något som ska fortsätta att utvecklas eller om tid och resurser ska fokuseras 
på andra områden istället.   Efter att de tre hörnstenarna har analyserats rekommenderar FB1 
att gå vidare med att utforma någon typ av affärsmodell med hjälp av exempelvis en canvas. 
Detta ger en överskådlig bild över viktiga komponenter som bör utvärderas för att den nya 
tjänsten ska bli så lyckad som möjligt. FB2 utvecklar detta och poängterar att 
nyckelkomponenterna i en canvas kan utvärderas genom att tilldela dessa ett värde eller en 
siffra. Vidare kan dessa viktas och ett medelvärde tas fram för att få en bra indikation på om 
den nya tjänsten är bra eller dålig.  
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Enligt EEM1 är metoder som business model canvas inte ett vanligt inslag i det dagliga arbetet 
där det i princip enbart finns en canvas som upprättades för flera år sedan när denna 
respondent inte var en del av organisationen. Vidare poängterar EEM2 att 
processkartläggningar är en vanligt förekommande metod inom organisationen där olika 
processer kartläggs. Detta är enligt FB1 också en grundläggande metod inom tjänsteutveckling 
inom fordonsbranschen och ses som ett användbart komplement till en canvas.  Däremot 
menar EEM2 att dessa processkartläggningar förekommer på en högre nivå där 
organisationen i sig utvärderas samt de processer som förekommer och inte på en sådan 
detaljerad nivå som krävs för en ny tjänst. Samtidigt tillägger EB3 att ytterligare en vanligt 
förekommande metod vid förarbeten är kundresor. I dessa analyseras kundernas upplevelser 
och uppfattningar före, under och efter att en tjänst eller ny produkt har lanserats. Med hjälp 
av denna metod blir det lättare för företagen att jämföra kundernas upplevelser med egna 
interna processer och arbeten för att avgöra om kundernas efterfrågan och behov 
överensstämmer med vad som har levererats. EB3 poängterar att detta är väldigt viktigt 
eftersom det är just kundernas behov som är en av de största drivkrafterna vid upprättandet 
av tjänster. 

4.6.1 RISKANALYS	

Att utföra en riskanalys är något som samtliga respondenter menar är nödvändigt för att 
undersöka vilka risker som nya tjänster eller produkter kan medföra företaget. Särskilt om 
detta ska utföras i samarbete med en extern aktör. EB2 poängterar att ett nytt projekt aldrig är 
helt riskfritt utan risker uppkommer ständigt och är i princip oundvikliga. Vidare är det viktigt 
att när en risk väl uppstår eller upptäcks ta den tid som krävs för att utvärdera denna och 
avgöra vilka åtgärder som ska tilltas. Samtidigt menar EB3 att det är viktigt att undersöka 
möjliga risker som kan uppstå i ett tidigt stadie för att på så sätt ge sig själva tid till att förhindra 
och bearbeta dessa. EEM arbetar redan med riskanalyser i viss omfattning främst vid nya 
förändringar som antas kan ha en negativ inverkan på hälsa, miljö och leverans av 
verksamhetens tjänster.  

Exempelvis kan dessa förändringsarbeten utgöras av större omorganisationer eller vid 
införandet av nya system. FB2 utvecklar detta och betonar att risker kan analyseras utifrån 
flera faktorer där vissa ibland kan vara värda att acceptera om konsekvenserna exempelvis är 
låga eller om risken har potential att generera ett positivt långsiktigt resultat. Enligt FB2 är 
riskanalysen ett levande dokument som ständigt förändras då nya risker ständigt tillkommer 
och att det är viktigt för företag att ha en god kontroll över detta. I detta fall finns det flera 
riskområden som kan uppstå när det nya trygghetsavtalet ska upprättas. Samtliga 
respondenter samstämmer i att varumärket är det viktigaste riskområdet oavsett om EEM 
väljer att göra det själva eller i samarbete med den externa aktören eftersom konsekvenserna 
blir höga och märkbara om varumärket tar skada. Vidare kan hantverkarna som ska leverera 
tjänsten betraktas som ytterligare ett riskområde då misskötsel hos dessa enligt EB4 kan leda 
till kundmissnöje och att varumärket i sin tur skadas. Samtidigt tillägger EB3 att 
kommunikationen är väldigt viktig oavsett vilket arbetsområde som behandlas. Fungerar inte 
kommunikationen optimalt finns en risk att information faller bort och kan i värsta fall 
resultera i konflikter mellan de två samarbetande parterna.  
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Däremot är inte kommunikationen viktig enbart vid ett eventuellt samarbete utan en ständig 
dialog måste föras även mellan EEM och kunderna för att dessa ska uppleva en nytta med 
tjänsten (EEM2). 
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5 ANALYS	
I analysavsnittet presenteras och diskuteras studiens empiriska resultat i förhållande till den 
insamlade teorin. Vidare analyseras i slutet av detta avsnitt det beslut som EEM ska ta kring 
trygghetsavtalet och om det ska upprättas internt eller i samarbete med den externa aktören 
för att sedan övergå till slutsatser och rekommendationer till EEM.  

5.1 Varför	tjänstefiera	en	verksamhet?	

Från tidigare studier har Kindström (2010), Lee et al. (2016), Vandermerwe och Rada (1988) 
och Neely (2013) tydligt konstaterat att den huvudsakliga anledningen till att företag 
implementerar tjänster i sina befintliga utbud är på grund av att marknadens och kundernas 
efterfrågan ständigt förändras. Det har därför blivit viktigt för företag att med hjälp av tjänster 
anpassa sig enligt kundernas krav för att på så sätt stärka sin befintliga kundbas och samtidigt 
öka sin konkurrenskraft. Detta framkommer även hos många av respondenterna från empirin 
som däremot poängterar att införandet av nya tjänster inte alltid behöver handla om att öka 
konkurrenskraft eller att främst tjäna pengar. Istället väljer många företag att tjänstefiera sin 
verksamhet för att bli mer relationsorienterade och på så sätt komma kunderna närmare som 
i sig kan öka konkurrenskraften. Majoriteten av respondenterna enas om att tjänster utöver 
baserbjudanden ger företag möjligheten att interagera mer med kunden och visa närvaro som 
i sin tur leder till en starkare koppling och ökat förtroende till företagets varumärke. Detta 
klargör EEM2 tydligt, att syftet med den nya tjänsten inte är att generera några större intäkter 
utan att erbjuda kunderna en trygghet samtidigt som lojala kunder belönas med exempelvis 
förmånliga priser för tjänsten. Företaget är till och med beredda att acceptera eventuella 
kostnader som överskrider intäkterna från trygghetsavtalet om det visar sig att införandet av 
den nya tjänsten leder till ökad kundintegration eller ökade intäkter inom andra 
affärsområden. Detta styrks av Baines et al. (2009) som menar att finansiella förluster är 
vanligt förekommande inom företag om det finns potential för långsiktiga vinster. Detta är 
enligt EB1 viktigt att klargöra och inkludera tidigt när strategin kring trygghetsavtalet ska 
utformas.   

Historiskt sett har många energibolag enligt EEM1 och EB1 arbetat utifrån traditionella 
metoder där organisationerna har varit väldigt teknikstyrda och stuprörsliknande med lite 
samverkan mellan de olika affärsområdena. Samtidigt utgjordes fokus främst av 
basleveranserna av energi där kunderna enbart sågs som en slutpunkt. Denna 
stuprörsliknande och teknikstyrda organisationsmodell placerar energibolag tydligt på den 
vänstra änden av den modell som Kryvinska et al. (2015) konstruerade. Detta innebär att 
service och tjänster är i princip obefintliga eller utgör enbart en liten del av den uttalade 
affärsstrategin samtidigt som kärnprodukterna tilldelas majoriteten av verksamhetens fokus. 
Detta poängterar EB4 är inget konstigt eftersom de marknader som energibolag oftast är 
verksamma inom är monopoler. Detta leder till att majoriteten av ett energibolags intäkter 
utgörs av kärnverksamheterna och att intäkterna från tjänster likt trygghetsavtalet i fråga är 
för låga i förhållande till de resurser som krävs för att upprätthålla det vilket avskräcker många 
energibolag.   
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Däremot arbetar fler energibolag för att skifta sin verksamhet och dess strategi för att placera 
sig mer mot den högra änden av Kryvinskas et al. (2015) modell genom att låta tjänster ta mer 
plats och användas som en betydande komponent i en specifik affärsstrategi. Enligt Helms 
(2016) är denna tjänstefieringsprocess där energibolag skiftar mot en mer relationsbaserad 
verksamhet består av stora organisatoriska utmaningar. Tjänstefiering i energibolag är enligt 
EB3 viktigt då hela energibranschen genomgår en teknologisk utveckling som inom en snar 
framtid kan leda till att relationen mellan ett energibolag och dess lokalinvånare inte blir lika 
tydlig. Det vill säga att marknaden kan komma att ändras där en lokalinvånare inte längre är 
lika bunden till att exempelvis handla energi från sin lokala producent utan från någon av dess 
direkta konkurrenter istället. Därför betonar EB3 att just detta skifte till att bli mer 
tjänsteorienterade är ett naturligt steg som alla energibolag bör ta för att skapa starkare 
relationer med sina kunder och på så sätt behålla dessa under denna marknadsförändring.   

Detta instämmer EEM2 med och lyfter fram vikten av att energibolag bryter gamla mönster 
och tillämpar mer moderna metoder där affärsmodeller inkluderar tjänster samt ger dessa mer 
utrymme. Samtidigt poängterar respondenterna från fordonsbranschen att det i 
fordonsbranschen är viktigt att se tjänstefieringen som en ständigt pågående process där 
företaget hela tiden bör vara redo att uppfylla kundkrav samt behöver utveckla både befintliga 
och nya tjänster för att anpassa verksamheten till den ständigt förändrande efterfrågan. 
Respondenterna EB1 och EB2 instämmer samt understryker att det även 
inom energibranschen är viktigt att hela tiden ha en god kontroll över marknaden och vad 
kunderna efterfrågar. Detta innebär att EEM enbart inte kan upprätta det nya 
trygghetsavtalet utan måste hela tiden underhålla, anpassa och utveckla det enligt kundernas 
behov (Vandermerwe & Rada, 1988). Enligt EB4 som byggde upp konceptet kring detta 
trygghetsavtal är denna tjänst väldigt flexibel i det avseende att det enkelt går att lägga till och 
ta bort tjänster beroende på vad privatpersoner efterfrågar och ställs inför under vardagen. 
Detta är till energibolagens och EEMs fördel då de med en god kontroll över marknaden samt 
med en tydlig dialog med sina kunder snabbt kan svara på en förändrande efterfrågan genom 
att exempelvis förändra innehållet i trygghetsavtalet i fråga. Detta skiljer sig enligt FB2 från 
fordonsbranschen där tjänster oftast är bundna till en specifik produkt vars funktion i de flesta 
fall är att förlänga produktens livstid. Därför blir dessa tjänster inte lika flexibla och att 
förändra en befintlig tjänst blir inte lika lätt. Istället måste en ny tjänst utvecklas och införas 
för att svara på en förändrande efterfrågan.  

Som tidigare nämnt handlar tjänstefiering inte alltid om att tjäna mer pengar utan att skapa, 
upprätthålla och stärka kundrelationer. Därför är det enligt EB2 viktigt att inte lägga all kraft 
på att undersöka hur finansiella intäkter kan maximeras utan att se hur en tjänst kan användas 
för att öka nyttan inom andra affärsområden.  Detta styrks även från litteraturen där företag 
enligt Baines et al. (2009) bör ta hänsyn till att det vid tjänstefiering är kunden som är 
drivkraften och inte de finansiella intäkterna. Däremot understryker Baines et al. (2009) att 
det är viktigt för företag att från början klargöra sina intentioner med att tjänstefiera sin 
verksamhet eftersom företag beroende på deras syfte med att införa tjänster kan 
angripa tjänstefieringen på olika sätt. Att säga att nyttan kan ökas inom andra affärsområden 
innebär i detta fall att kunder med hjälp av trygghetsavtalet kan bindas till exempelvis 
elhandelsområdet genom att erbjudas tjänsten till ett reducerat pris.  
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På så sätt är energibolag enligt EB1 villiga att ta en mindre förlust från tjänsten om det innebär 
att intäkterna ökar på elhandelssidan.   

Vidare understryker Gordon och Levesque (2000) och Britnes (1995) att det vid tjänstefiering 
kräver att företagen kan etablera goda relationer till sina kunder genom att bland annat skapa, 
möjliggöra och hålla löften. Om inte dessa tre faktorer uppfylls finns risken att det blir svårt 
för företag att etablera starka kundrelationer. Däremot framkommer det inte under empirin 
om alla respondenter tänker på just löfteskapandet när nya tjänster införs. Majoriteten av 
respondenterna fokuserar mycket på hur kundnöjdhet ska skapas utan att tänka på att denna 
skapas genom att främst kunna hålla ett löfte som har givits kunderna.  Därför är det viktigt 
för EEM att ständigt ha en god kontroll över att de kan leverera det som har lovats kunderna 
och att trygghetsavtalet uppfyller kundernas förväntningar. Detta är något som FB1 poängterar 
är en av de största utmaningarna, att undersöka och tydligt klargöra om tjänsten kan levereras 
och hur den ska levereras för att uppnå maximal kundnöjdhet.  

5.2 Varumärket		

Enligt Cretu och Brodie (2007) samt Lau och Lee (1999) är företagets varumärke en av de mest 
värdefulla tillgångarna som ett företag har eftersom det är just varumärket som speglas ut mot 
kunden. Detta instämmer även samtliga respondenter i där det är företagets varumärke som 
differentierar företaget på marknaden samtidigt som det har en viktig roll i hur företaget vill 
uppfattas av kunder och allmänheten. Vidare menar respondenterna att om företaget har ett 
starkt varumärke är det naturligt att kunder återkommer till företaget tack vare förtroendet för 
varumärket. Samtidigt leder ett försvagat varumärke till risker där ett företags befintliga 
kundbas tar skada och tappar kunder till följd av kundmissnöje. Därför menar bland annat 
EEM1 att ett energibolag tydligt måste klargöra vilka risker som kan uppstå vid införandet av 
en ny tjänst, särskilt risker som är direkt relaterade till varumärket. Vidare utvecklar FB2 att 
denna kartläggning av risker blir än viktigare om trygghetsavtalet ska upprättas i samarbete 
med en extern aktör då det blir svårare att kontrollera vissa riskområden. För att förbereda en 
verksamhet på bästa möjliga sätt kan exempelvis riskanalyser enligt Vose (2009) genomföras 
där olika faktorer inklusive risker för att det egna varumärket tar skada kan klargöras. Genom 
att tidigt bedöma olika riskområden som är direkt kopplade till det egna varumärket kan 
företaget metodiskt arbeta sig igenom dessa områden för att enkelt undvika eller minimera 
risker.   

För att avgöra om ett varumärke kan betraktas som starkt eller inte har Aaker (1992) definierat 
fyra olika dimensioner för ett starkt varumärke: varumärkeskännedom, kundlojalitet, 
varumärkesidentitet och upplevd kvalitet. Idag har EEM en väldigt stark lokal 
varumärkeskännedom där många av Eskilstunas invånare är väl bekanta med verksamheten 
till följd av att majoriteten redan är kunder hos EEM inom något av deras affärsområden. Detta 
är något som den externa aktören är väldig mån om och anser att det skulle vara fördelaktigt 
att använda EEMs varumärke istället för den externa aktörens egna för att erhålla så många 
kunder som möjligt till det nya trygghetsavtalet.  
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Däremot poängterar Nenomen et al. (2014) att det kan vara ett risktagande för företag som 
befinner sig i samma situation som EEM att använda företagets egna och relativt starka 
varumärke samtidigt som tjänsten levereras av en extern aktör eftersom riskområden uppstår 
utanför EEMs räckhåll och blir därför svåra att kontrollera.   

Vidare understryker Nenomen et al. (2014) att kunder i många fall inte är medvetna om 
företagets samarbeten med externa aktörer och eventuella brister i leveransen av tjänsten och 
kundmissnöjdhet då faller direkt på EEM eftersom det är deras varumärke som frontas mot 
kunder. Samtliga respondenter från empiriundersökningen instämmer och betonar att 
energibolag därför bör vara försiktiga vid eventuella samarbeten och måste inledningsvis 
utvärdera den externa aktören för att ge sig själva möjligheten att undvika händelser som kan 
skada det egna företaget och dess varumärke. Samtidigt menar Aitken och Ballantyne (2007) 
samt Parmigiani (2007) att det när samarbeten väl har påbörjats, är viktigt att etablera en god 
relation med den externa aktören eftersom detta ökar integrationen mellan dessa vilket kan 
resultera i att varumärket stärks för bägge parter. Det vill säga att EEM på så sätt erhåller en 
god kontroll över de riskområden som sköts av den externa aktören. Detta gäller även vid 
upphandlingen av nya hantverkare som faktiskt ska leverera tjänsten. Det är hantverkarna som 
i slutändan blir EEMs representanter hos kunderna när plötsliga brister ska åtgärdas. Därför 
menar EEM2 att förarbetet till upphandlingen av hantverkare och entreprenörer är minst lika 
viktigt eftersom misskötsel hos dessa faller direkt på EEM och kan på så sätt skada 
varumärket.   

Vidare poängterar samtliga respondenter att varumärkesfrågan blir allt mer prioriterad och att 
starka kundrelationer och lojala kunder är en av framgångsfaktorerna till en lyckad 
verksamhet. Detta styrker Aaker (1992) och understryker att en hög kundlojalitet leder till 
återkommande kunder tack vare kopplingen till varumärket. Detta är som det tidigare har 
nämnts i studien ett av EEMs huvudsyften med det nya trygghetsavtalet för att bli mer 
personliga med kunderna och visa närvaro för att på så sätt stärka kundernas lojalitet och 
koppling till varumärket. Detta kan utföras på flera olika sätt och ett alternativ är enligt EEM1 
att erbjuda tjänsten till kunder genom någon form av lojalitetsprogram där kunder belönas ju 
längre de har varit kunder. Denna belöning kan uttryckas i form av bland annat ett erbjudande 
där kunderna erbjuds trygghetsavtalet till reducerat pris eller till och med gratis. Vidare menar 
EEM1 att ett liknande program som tidigare nämnt kan visa negativa siffror rent finansiellt 
som däremot kan kompenseras av exempelvis ökat förtroende, lojalitet och koppling till 
varumärket EEM.    
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5.3 Nödvändiga	resurser	för	trygghetsavtalet	

Kostnader är något som uppstår i samband med i princip alla projekt. För att ett projekt eller 
en process likt den som studeras i detta arbete där en ny tjänst ska fungera så smidigt som 
möjligt med få hinder är det viktigt att analysera de kostnader som uppstår. Vidare tillkommer 
ytterligare en kostnadsaspekt eftersom EEM i detta fall eventuellt kommer att ingå i ett 
samarbete med en extern aktör. Därför poängterar EB3 och EB2 att det vid ett beslut om ett 
samarbete inte enbart är viktigt att tydliggöra vilka kostnader som kan uppkomma utan även 
vilka parter som ska stå för en specifik kostnad. Genom att göra detta menar EB2 att eventuella 
missförstånd och konflikter som kan skada samarbetet kan undvikas. McIvor et al. (2000) 
föreslår att företag i ett tidigt stadie kan kartlägga kostnader och aktiviteter vid ett samarbete 
med hjälp av metoder som exempelvis kostnadsnedbrytningar. På så sätt blir det lättare att 
identifiera vilka kostnader som är kopplade till en specifik aktivitet och bidrar till 
visualiseringen av en tjänst.  Vidare tillägger Soliman (1998) att företag med hjälp av en 
processkartläggning av aktiviteter och kostnader kan tydliggöra denna koppling. Detta är 
något som FB1 och FB2 menar är vanligt förekommande inom fordonsbranschen och anser 
kan appliceras inom energibolag också för att just ge en visuell bild av tjänsten eftersom dessa 
oftast är svårare att förstå till skillnad från en vanlig fysisk produkt.  

Kostnader som uppstår vid införandet av det nya trygghetsavtalet kan uppenbara sig inom flera 
olika områden. Dessa kan enligt Bajec och Jokomin (2010) delas in i två kategorier, interna 
och externa. De interna kostnaderna utgörs då främst av exempelvis kostnader som krävs för 
EEMs interna verksamhet och förändringar i denna. Exempelvis anställning av en ny person 
som upprätthåller alla relationer och tjänsten i sig. De externa kostnaderna utgörs å andra 
sidan av de kostnader som uppstår vid ett eventuellt samarbete med den externa aktören 
(EEM1). Dessa kan vara som tidigare nämnt olika uppdelningar av kostnader mellan de två 
parterna som krävs för att upprätthålla tjänsten.  

Enligt EB4 som har haft en liknande tjänst tidigare uppstår kostnader främst inom 
administrativa områden där det oftast är väldigt resurskrävande att upprätthålla tjänsten. 
Dessa benämns enligt McIvor et al. (2000) som interna kostnader. Detta innebär att det 
framförallt krävs tid att upprätthålla goda relationer med både kunder och hantverkare som 
ska leverera tjänsten. Ytterligare tid måste läggas på att upprätthålla relationen med den 
externa aktören om ett samarbete inleds. Utöver upprätthållandet av olika relationer som är 
viktiga för att tjänsten ska fungera som den ska, understryker EB4 att kundstocken ständigt 
behöver skötas om och kontrolleras. Detta innebär att den befintliga gruppen av kunder som 
har tecknat trygghetsavtalet hela tiden måste hållas på en jämn nivå. Det vill säga att eftersom 
kunder ständigt väljer att säga upp avtal är det därför viktigt att hela tiden leta efter nya kunder 
till trygghetsavtalet för att behålla kundstocken över en acceptabel nivå för att denna tjänst 
eller funktion ska kunna överleva och för att det ska finnas incitament till att fortsätta att 
utveckla och upprätthålla tjänsten. Eftersom ett trygghetsavtal likt detta kräver mycket tid åt 
att upprätthålla olika relationer samtidigt som nya avtal med kunder bör tecknas framkommer 
det tydligt att just tiden är en nödvändig resurs.  
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Så pass nödvändig att befintliga anställda på EEM inte kan arbeta med detta utöver andra 
arbetsuppgifter. Detta understryker Platts et al. (2000) och Fine och Whitney (2002) med som 
menar att företag bör utvärdera om det är lönsamt att erhålla nya resurser eller om detta ska 
erhållas med hjälp av en extern aktör. Därför kan kostnader uppstå om EEM väljer att 
exempelvis anställa en person för att sköta alla dessa arbetsuppgifter som krävs för att tjänsten 
ska fungera (EEM2). 

Enligt EB4 uppstod kostnader i deras fall även inom den funktion där hantverkare ska leverera 
tjänsten genom att snabbt svara på plötsliga brister och åtgärda dessa. Kostnader inom detta 
område uppstår beroende på hur avtalet utformas. När EB4 hade hand om trygghetsavtalet tog 
hantverkarna oftast ut en uttryckningsavgift när ett problem skulle åtgärdas. Då hade EB4 en 
överenskommelse med hantverkarna om att uttryckningsavgiften som i vanliga fall betalas av 
kunderna eller privatpersoner skulle delas mellan energibolaget och hantverkarna. Detta är 
ytterligare en kostnad som uppstår som EEM måste stå för som däremot tydligt visar tecken 
på att EEM värnar om sina kunder då dessa avlastas från denna kostnad vilket i sin tur kan 
leda till ökad kundnöjdhet. I detta fall där det är den externa aktören som har kontaktat EEM 
med ett redan färdigt och utarbetat trygghetsavtal förekommer enligt EA en liknande kostnad 
som utryckningsavgiften. Denna kostnad betraktas som en självrisk där kunder som tecknar 
avtalet betalar en summa för varje samtal som görs där en hantverkare skickas ut. Detta är 
enligt EA främst för att kunder inte ska ringa för alla möjliga brister som uppkommer. 
Eftersom denna kostnad är väldigt lik uttryckningsavgiften finns ytterligare ett alternativ där 
EEM står för den kostnaden. Detta beror däremot även på de bägge parternas mål och syften 
med tjänsten. Om den externa aktörens huvudsyfte blir att tjäna pengar är en lösning att EEM 
står för den kostnaden och betalar den till den externa aktören. Det vill säga att detta blir 
ytterligare en kostnad för EEM som däremot ökar kundnöjdheten vilket är positivt eftersom 
EEM tydligt har klargjort att huvudsyftet med tjänsten är att stärka relationen med kunderna. 
Vidare menar EB4 att det i vissa väldigt sällsynta fall förekom misskötande hantverkare som 
utförde dåliga arbeten eller erbjöd dålig service. Detta resulterade ibland i att energibolaget 
var tvungna att stå för ersättningskostnader som kunder inte var villiga att betala. Detta är en 
risk som EEM måste vara väl förberedda på eftersom kunder som inte upplever en utlovad 
kvalitet eller leverans av tjänsten tenderar att välja bort tjänsten och säga upp avtalet (Britnes, 
199; Bowen & Chen, 2001).  
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5.4 Riskanalys	

Som det har klargjorts tidigare i studien är risker väldigt viktiga att identifiera och redogöra 
för innan nya tjänster införs. Särskilt om en tjänst ska upprättas i samarbete med en extern 
aktör. Von Stamm (2004) och Schilling (2010) poängterar vikten av en riskanalys och att det 
är viktigt att inte enbart analysera fördelarna av ett samarbete utan att tidigt även lyfta fram 
riskområden som kan leda till stora konsekvenser. Även samtliga respondenter och Svensson 
(2009) lyfter fram vikten av att utföra riskanalyser för att undersöka vilka risker som kan 
förekomma i samband med att nya tjänster eller produkter läggs till i energibolagets befintliga 
portfölj. Detta för att enligt FB2 och Vose (2008) avgöra om risker bör åtgärdas omgående eller 
om vissa risker är värda att accepteras då dessa har potential att generera ett positivt 
långsiktigt resultat. Vidare menar EB2 att ett arbete likt detta och många andra aldrig riktigt 
blir helt riskfria utan nya risker och riskområden uppstår ständigt.  

Därför kommer en del av analysen att utgöras av en riskanalys som tillämpas på det aktuella 
fallet för att redogöra vilka eventuella risker som kan uppstå för EEM och hur dessa bör 
prioriteras samt åtgärdas. Analysen omfattar risker som uppstår vid både ett eventuellt 
samarbete men även om tjänsten upprättas av EEM själva. I tabellen nedan kommer riskerna 
att beskrivas tillsammans med en kortfattad åtgärd. Dessa kommer därefter att utvecklas 
ytterligare längre ner i avsnittet.  

Tabell 2: Riskanalys (egen konstruktion) 

Beskrivning av 
risk  

Sannolikhet 
0–10 (a)  

Konsekvens 
0–10 (b)  

Riskvärde  
0–100 (a x b)  

Åtgärd  

Varumärket EEM 
tar skada  2 10 20 Tänka efter innan 

beslutsfattande.  

Brister i jour 
funktionen  2 7 14 

Utvärdering av befintlig 
kundcentral/jour för att 
avgöra om den klarar 
detta.  

Misskötande 
hantverkare  3 9 27 

Tydliga 
avtal/regler/riktlinjer för 
hur hantverkare bör 
utföra uppgifter.  

Lågt intresse hos 
kunder  4 10 40 

Tydligt visualisera 
tjänsten för att påvisa 
nyttan.  

Läckage av 
värdefull 
information  

5 10 50 
Vara restriktiva med vilka 
och hur processer 
används.  

Kommunikation  3 8 24 Tydliga 
kommunikationskanaler.  

 

En riskanalys kan utföras på både väldigt detaljerade nivåer samt högre organisatoriska nivåer 
där enbart några viktiga faktorer analyseras. I detta fall analyseras faktorer som anses viktiga 
och som har en hög påverkan på införandet av det nya trygghetsavtalet i EEMs utbud. Dessa 
kommer att förklaras tydligare och deras tilldelade värden kommer att redogöras för nedan.  
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Faktorerna i tabell 3 valdes enligt områden som har varit mest återkommande genom 
litteraturstudien och empiriinsamlingen. Det vill säga faktorer och områden som är av mest 
relevans och där risker eventuellt kan uppstå.   

I denna studie har det tydligt klargjorts att varumärket är den viktigaste aspekten av det här 
fallet. Det vill säga hur varumärket bör användas och hur det kan påverkas av införandet av 
trygghetsavtalet både själva men även i samarbete med en extern aktör. Både respondenter 
från EEM och den externa aktören (EA) är tydliga med att varumärket EEM är det som bör 
användas och som ska representera tjänsten. Även om vissa funktioner utförs av den externa 
aktören så är det EEM som erbjuder tjänsten, tar betalt för den samt ansvarar vid eventuella 
brister i leveransen av tjänsten. Eftersom EEM redan är ett starkt varumärke lokalt och 
tjänsten erbjuds till lokalinvånarna finns det inga större risker som kan uppstå i första hand. 
Vidare kan varumärket enligt EEM2 ta skada om en hantverkare exempelvis skulle missköta 
sig däremot är detta en sällan förekommande händelse enligt EB4 som hade trygghetsavtalet 
tidigare. Därför betraktas risken för att varumärket tar skada som väldigt låg. Skulle detta 
däremot ske skulle konsekvenserna bli stora eftersom syftet med trygghetsavtalet är just att 
stärka relationen mellan kunderna och varumärket. För att förhindra eventuella risker med 
varumärket är det av yttersta vikt att ständigt tänka efter noga innan olika beslut tas eftersom 
varumärket trots allt är den viktigaste tillgången som ett företag har.  

Som tidigare nämnt är en av de viktigaste funktionerna för att tjänsten ska kunna levereras på 
ett så smidigt sätt som möjligt, jourfunktionen dit kunder ringer vid plötsliga brister i hemmet 
och en hantverkare skickas för att åtgärda felet. Enligt EEM1 har nästintill alla energibolag i 
dagsläget en kundcentral med kompetent personal som fungerar som en jour dit kunder kan 
ringa under dygnets alla timmar. Vid införandet av det nya trygghetsavtalet utgår EEM därför 
från att den befintliga kundcentralen kommer att fungera som en mellanhand mellan kunder 
och hantverkare. Detta till skillnad från den externa aktören som använder sig av en extern 
inköpt jour. Eftersom den befintliga kundcentralen anses vara välfungerande och har enligt 
EEM kapacitet för den nya tjänsten bedöms risken för brister vara låg. Konsekvenserna 
bedöms däremot vara relativt höga vilket innebär att det är viktigt att innan den nya tjänsten 
införs ordentligt utvärdera den befintliga kundcentalen för att avgöra om den helt enkelt kan 
användas i det nya trygghetsavtalet.  

Enligt EB4 som utformade detta trygghetsavtal som den externa aktören idag erbjuder var 
urvalsprocessen av hantverkare en av de viktigaste delarna i upprättandet av tjänsten. Enligt 
EB4 var det viktigt att säkerställa att hantverkarna höll kvalitet och service vid avhjälpning av 
plötsliga brister.  Att hantverkare misskötte sig, utförde dåliga jobb och inte bidrog till ökad 
kundnöjdhet i allmänhet förekom ibland enligt EB4, däremot väldigt sällan. Kotler et al. 
(2005) poängterar att om kunden inte upplever en viss kvalitet vid leveransen av tjänsten finns 
risken att kunden inte återkommer i framtiden. Trots att risken för misskötande hantverkare 
enligt EB4 är låg finns den fortfarande och bör därför beaktas. Skulle däremot en hantverkare 
missköta sig faller detta direkt på EEM och varumärket där det motarbetar syftet med en ökad 
kundnöjdhet. Enligt EEM2 finns en risk om den externa aktören utför upphandlingen av 
hantverkare eftersom den har en sämre lokalkännedom jämfört med EEM. Därför är det 
väldigt viktigt att vid upphandlingen av hantverkare tydligt klargöra riktlinjer för hur arbeten 
bör utföras samt konsekvenserna om dessa inte följs.  
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EEM har idag ett befintligt trygghetsavtal för fjärrvärmekunder där ungefär 6000 kunder 
prenumererar månadsvis. Denna studie förutsätter att det nya trygghetsavtalet ersätter det 
befintliga alternativt erbjuds i kombination med varandra. Detta innebär att det redan från 
början finns en kundbas där den nya tjänsten kan få genomslag och ytterligare kunder kan 
tecknas. Därför bedöms risken för lågt intresse för tjänsten hos kunderna ligga på gränsen 
mellan låg och hög eftersom inga större förarbeten angående tjänsten och intresset för denna 
har utförts. Däremot är detta något som enligt EB3 är väldigt lätt att utföra med hjälp av dagens 
teknik och massutskick där åsikter samt intresse från många kunder snabbt kan samlas in. 
Skulle det däremot visa sig att intresset är väldigt lågt bedöms konsekvenserna vara höga 
eftersom det i princip inte skulle finnas något incitament för att fortsätta att erbjuda tjänsten. 
I empiriavsnittet förklarade en representant från fordonsbranschen, FB2 att visualiseringen av 
en tjänst är väldigt viktigt. Genom att visualisera trygghetsavtalet på ett sätt som är tydligt för 
kunderna bidrar till att det blir lättare att fånga deras intresse.   

Enligt Shilling (2010) och Valtakoski (2017) är en vanligt förekommande risk vid samarbeten 
med externa aktörer läckage av värdefull information. Samtidigt betonar Olhager (2013) att 
fördelen med egentillverkning är att det skyddar det egna företagets kärnkompetens. Det vill 
säga att om EEM samarbetar med den externa aktören kommer denna att få tillgång till 
processer och information som EEM kan betrakta som värdefulla.  Eftersom representanten 
för den externa aktören, EA tydligt klargjorde att andra energibolag hade kontaktats på 
liknande sätt som med EEM innebär detta att det har funnits och kanske fortfarande finns en 
kontakt med andra energibolag. Vidare klargör EA att ett av huvudmålen för organisationen 
är att bli störst i Norden med denna tjänst. Skulle ett samarbete inledas kommer den externa 
aktören inte uppnå den statusen enbart med hjälp av EEM. Detta tyder på att den externa 
aktören kommer att fortsätta erbjuda tjänsten till andra energibolag samtidigt som ett 
samarbete med EEM existerar. Detta innebär att det därför finns en risk för att värdefull 
information sprids till den externa aktörens andra samarbeten om även oavsiktligt. Därför 
bedöms denna risk och dess konsekvenser vara höga och bör beaktas vid beslutet om ett 
samarbete ska inledas eller inte. Om ett samarbete inleds bör EEM därför vara restriktiva med 
hur öppet viss information och processer ska delas med den externa aktören.  

Till sist har även kommunikationen inkluderats i riskanalysen eftersom denna trots allt är en 
av de viktigaste komponenterna för ett välfungerande arbete och samarbete oavsett vad det 
handlar om (EB3). Skulle ett samarbete mellan EEM och den externa aktören inledas är det 
viktig att kommunikationen mellan dessa är tydlig och att viktig information inte faller bort 
vilket kan resultera i missförstånd och kan påverka samarbetet negativt. Detta instämmer 
Hattori och Lapidus (2004) i och poängterar att en god kommunikation är den viktigaste 
komponenten för att ett arbete ska fungera så bra som möjligt. Skulle EEM däremot välja att 
upprätta tjänsten själva så förblir kommunikationen lika viktigt.  

Exempelvis är kommunikationen med hantverkarna viktig för att upprätthålla en god relation 
med dessa och för att förmedla klara riktlinjer kring deras arbete. Vidare tillägger EEM2 att 
det samtidigt krävs en kontinuerlig dialog med kunderna för att visa företagets närvaro och att 
kunderna ständigt kan ställa frågor och få hjälp. Risken för bristande kommunikation bedöms 
därför inte vara obefintlig eftersom det alltid finns en risk för bortfall av viktig information 
oavsett arbetsområde.  
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För att reducera riskerna för bristande kommunikation är det därför väldigt viktigt att 
identifiera och tydligt klargöra vilka kommunikationskanaler som används mellan de olika 
parterna (Osterwalder & Pigneur, 2011).  

5.5 Business	model	canvas	

Efter att ha utfört en omfattande litteraturstudie kring området tjänstefiering samt efter 
intervjuer med respondenter från både energi- och fordonsbranschen har flera gemensamma 
nämnare uppkommit. En av dessa är vikten av ett grundläggande förarbete innan en tjänst ska 
utformas och upprättas. Det vill säga att tydligt kartlägga och visualisera hela processen för att 
lyfta fram huvudsakliga medel och resurser som krävs för att kunna leverera tjänsten samt för 
att identifiera de områden där mest fokus bör ligga. Detta poängterar FB1 är väldigt viktigt 
eftersom en tjänst är just icke fysisk till skillnad från en klassisk produkt. Därför är det 
nödvändigt att visualisera tjänsten för kunderna och öka deras förståelse av vad det är som de 
köper (FB1). Vidare menar Osterwalder och Pigneur (2011) samt Joyce och Paquin (2016) att 
ett företag när det utvecklar en affärsmodell hela tiden bör anpassa denna enligt de befintliga 
strukturerna och processerna och i slutändan tydligt klargöra syftet med tjänsten. Är det 
att tjäna pengar, öka kundnytta och nöjdhet eller något annat.  

Eftersom en omfattande kundundersökning inte ingår i denna studie kommer enbart den 
organisatoriska aspekten att analyseras för att upprätta och visualisera en tjänst. Två vanligt 
förekommande metoder för att visualisera en tjänst och utforma en affärsmodell för denna är 
business model canvas och processkartläggning (Giardelli et al., 2014). Detta är modeller som 
enligt EEM1 förekommer i energibranschen fast på en mycket högre organisatorisk nivå. Det 
vill säga att dessa ofta utförs på hela organisationen samt företagets kärnverksamhet som i det 
här fallet främst utgörs av basleveranser av energi. Detta styrker EB1 och menar att det inom 
energibranschen sker förarbeten på ett annat sätt där dessa främst genomförs för att hålla en 
kontinuerlig kunddialog och komma kunderna närmare. Till skillnad 
från fordonsbranschen där denna typ av förarbeten enligt FB2 även sker i projektform på lägre 
nivåer, som exempelvis varje gång en ny tjänst ska utformas och upprättas. Därför kommer det 
i denna analys utföras en kortfattad business model canvas som tillämpas på det aktuella fallet 
EEM och trygghetsavtalet i fråga. En av punkterna i denna modell kallas för nyckelaktiviteter 
och kommer även att utgöras av en mindre processkartläggning. 
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1. Kundsegment – Enligt FB1 samt Osterwalder och Pigneur (2011) är det viktigt för 
företag att identifiera vilka som är de viktigaste kunderna och som företaget ska skapa 
mervärde för. I EEMs fall kan kundsegment ses ur både ett större och ett mindre 
perspektiv. I det större perspektivet inkluderas alla kunder hos EEM som utgörs av främst 
privatpersoner. Den nya tjänsten erbjuds helt enkelt till alla registrerade kunder för ett 
månadspris som kunderna prenumererar på. Vidare kan EEM välja att 
avsmalna kundsegmentet ytterligare genom att identifiera kunder som har varit företaget 
trogna under flera år och vars relationer är betydande för företaget. I dessa segment kan 
trygghetsavtalet användas i ett annat syfte där det främsta målet är att belöna lojala 
kunder och stärka relationen med dessa genom att exempelvis erbjuda tjänsten till ett 
reducerat pris.  Baines et al. (2007) och Giardelli et al. (2014) menar att genom att stärka 
kundlojaliteten kan företag förbättra utnyttjandegraden av och tillförlitligheten för 
tjänsten samtidigt som nya system kan utvecklas för att förbättra tjänsten i fråga.   
 

2. Värdeproposition – Värdet med just trygghetsavtalet är att det minskar eller till och 
med eliminerar stressmoment vid plötsliga brister i hemmet där privatpersoner snabbt 
kan få hjälp med att åtgärda problem under dygnets alla timmar till förmånliga 
priser. Detta värde kan även ses som en lösning på ett problem som Bianes et al. (2007) 
menar är nödvändigt då det stärker relationen mellan kunden och företaget. EEM1 anser 
att det nya trygghetsavtalet skapar en säkerhet för kunden och att det är just säkerheten 
som gör att kunden finner ett intresse i trygghetsavtalet. 
  

3. Kanaler – Enligt Osterwalder och Pigneur (2011) är en god kommunikation mellan alla 
inblandade parter viktig för att tjänsten ska fungera så bra som möjligt och på så sätt öka 
tjänstens värde. De kanaler som används för att leverera tjänsten samt för att etablera en 
god kommunikation mellan EEM och kunderna är en av de viktigaste funktionerna i 
denna tjänst. Till exempel anses jourfunktionen vara en avgörande faktor för om tjänsten 
kan levereras på ett snabbt, smidigt och tillfredsställande sätt utan avbrott som skulle 
kunna påverka kundnöjdheten. Vidare är det viktigt att en tydlig dialog förs mellan 
företaget och kunderna genom främst kundcenter dit kunder kan ringa för att ställa frågor 
och klargöra tankar och funderingar som kan uppkomma. På så sätt känner kunderna en 
trygghet i att det alltid finns någonstans att vända sig även om det inte är något akut fel 
som har uppstått.  Detta instämmer även Kotler et al. (2005) i och menar att det kan vara 
fördelaktigt för företaget eftersom det är viktigt för företag att försäkra kunden en trygghet 
med tjänsten för att minska på osäkerheten. 
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4. Kundförhållanden – Genom denna studie har det tydligt framkommit att 
trygghetsavtalet är ett verktyg som används främst för att stärka den befintliga relationen 
med kunderna. EEM vill med hjälp av tjänsten komma kunderna ett steg närmare för att 
på så sätt etablera en mer personlig relation med dessa där en kontinuerlig dialog förs. 
Genom att erbjuda en tjänst utöver basleveranserna till ett förmånligt pris som hjälper 
kunder vid akuta situationer visar det att EEM är måna om sina kunder vilket stärker 
kundernas relation till varumärket. Däremot poängterar Britnes (1995) att det är viktigt 
för företaget att säkerställa att tjänsten kan levereras enligt kundernas önskemål. Om 
detta inte uppfyller kundernas preferenser finns en risk för att förtroendet istället skadas 
och relationen mellan kunderna och företaget påverkas negativt.  
 

5. Intäkter – Basleveranserna av energi utgör den främsta inkomstkällan i alla energibolag. 
Detta är enligt EB4 gemensamt för hela energibranschen och nya tjänster likt 
trygghetsavtalet har svårt att etablera sig som en primär inkomstkälla. Därför kommer de 
finansiella intäkterna för EEM fortsätta att se i princip likadana ut där en mindre vinst 
kan utgöras av tjänsten. Däremot är syftet främst att använda trygghetsavtalet som ett 
medel för att stärka kundrelationer och öka kundnöjdhet. Enligt Vose (2008) finns 
alternativ där EEM till en början kan vara villiga att till och med acceptera en mindre 
förlust från tjänsten för att istället öka nyttan inom andra områden. Om intäkterna 
däremot analyseras mer konkret utgörs dessa främst av den månatliga prenumerationen 
där kunderna betalar en fast summa varje månad för att erhålla tjänsten.  
 

6. Nyckelresurser – EEM har redan en välfungerande kundcentral som finns tillgänglig 
för kunderna hela tiden. Detta innebär att en jour som är den viktigaste funktionen enkelt 
kan föras in i den befintliga kundcentralen. Gällande finanser kräver upprättandet av detta 
trygghetsavtal inte mycket. Däremot understryker EEM2 att det krävs tid och personal till 
upphandlingsprocessen med hantverkare samt för att underhålla kontaktnätet med 
hantverkarna och samtidigt leta nya kunder. Vidare betonar forskarna Vandermerwe och 
Rada (1988) betydelsen av att underhålla relationen med dessa genom kontinuerliga 
dialoger och möten. Det är även viktigt att befintliga anställda innehar kompetenser som 
sträcker sig bortom ett affärsområde eftersom detta är en tjänst som berör alla 
affärsområden som EEM är verksamma inom (EEM2).    
 

7. Nyckelaktiviteter – Ljungberg och Larsson (2012) och Damelio (1996) menar att viktiga 
aktiviteter kan tydliggöras med hjälp av exempelvis en processkartläggning för att få en 
bättre förståelse av hur olika aktiviteter samverkar och hur resurser bör disponeras. Detta 
är enligt FB1 ytterligare ett vanligt förekommande verktyg inom fordonsbranschen där en 
kartläggning utförs vid varje ny tjänst som ska införas. En kartläggning av aktiviteter kan 
i det här fallet tydligt klargöra för EEM och den externa aktören, vilka områden som ska 
hanteras av respektive part och hur mycket resurser i form av tid, pengar och kompetens 
som krävs. De viktigaste aktiviteterna är jourfunktionen, upphandlingen av nya 
hantverkare, underhåll av kund- och hantverkarrelationer samt sökandet efter nya 
kunder. 
 



 

 47 

8. Viktiga partnerskap – Partnerskap är en viktig fråga som i slutändan avgör hur den 
nya tjänsten utformas och införs i EEMs utbud. Det viktigaste valet som EEM står inför är 
om de själva ska utforma och erbjuda trygghetsavtalet eller om det ska ske i ett samarbete 
med den externa aktören som först tog den inledande kontakten. Vid ett samarbete är det 
därför enligt Schilling (2010) viktigt att tydligt klargöra fördelningen av arbetsområden. 
Beroende på om EEM gör det själva eller inte kan tjänsten se olika ut i form av vem som 
ansvarar för vad och så vidare. Nästa funktion som är väldigt viktig för att tjänsten ska 
uppfylla den önskvärda funktionen är hantverkare som kan rycka ut snabbt och åtgärda 
plötsliga brister. Relationen och partnerskapet till dessa blir därför minst lika viktig för att 
tjänsten ska fungera så smidigt som möjligt. Aitken och Ballantyne (2007) samt 
Kowalkowski et al. (2011) poängterar att det är viktigt att företag har en god relation med 
sina samarbetsaktörer för att tjänsten ska kunna fungera på ett så optimalt sätt som 
möjligt. 
 

9. Kostnadsstruktur – Kostnader som uppstår i samband med det nya trygghetsavtalet är 
främst personalkostnader för ny personal som ska upprätthålla tjänsten samt se till att 
jouren fungerar som den ska utan större problem. Vidare uppstår även kostnader vid 
bland annat upphandlingen av hantverkare 
där exempelvis eventuella uttryckningsavgifter bör täckas. Enligt EB4 kan vissa avgifter 
som egentligen ska betalas av kunderna täckas av EEM för att på så sätt påvisa att företaget 
värnar om sina kunder och således öka kundnöjdheten. Till sist kan eventuella 
marknadsföringskostnader av den nya tjänsten uppstå enligt EEM1. 

5.6 Upprätta	trygghetsavtalet	själva	eller	inte?		

Genom studien har det framgått att tjänster inom energibolag inte är lika vanligt 
förekommande som i branscher där fysiska produkter dominerar utbudet, som i exempelvis 
fordonsbranschen. Detta leder till vissa svårigheter vid just upprättandet av nya tjänster vilket 
leder till att samarbeten med externa parter är ett möjligt alternativ. Precis som i detta fall där 
en extern aktör har kontaktat EEM angående ett trygghetsavtal som den externa aktören 
erbjuder till EEMs nuvarande kunder. Däremot är det enligt Van de Water och Van Peet (2006) 
viktigt att noga välja och utvärdera den externa aktören eftersom detta innebär minskad 
kontroll över de områden som sköts av den externa aktören.   

Eftersom trygghetsavtalet redan är utformat och färdigt poängterar EEM1 att trygghetsavtalet 
kan upprättas genom tre olika alternativ. EEM kan helt enkelt upprätta tjänsten själva om 
tillräckliga resurser finns och om den externa aktören inte tillför nödvändiga kompetenser som 
är svåra att erhålla. EEM kan även välja att upprätta tjänsten i samarbete med den externa 
aktören där det blir viktigt att tydligt klargöra hur olika arbetsområden och uppgifter ska delas 
upp mellan de två parterna samt resurserna som krävs för detta. Till sist finns även möjligheten 
att till en början erbjuda trygghetsavtalet i samarbete med den externa aktören för att känna 
sig för och se hur det fungerar och vad som krävs för att sedan efter en tidsperiod besluta om 
detta är något som EEM kan klara av själva och om samarbetet i sådana fall ska avslutas.  
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Enligt Bajec och Jakomin (2010) samt Kowalkowski et al. (2011) finns det flera fördelar med 
att samarbeta med externa aktörer där de främsta är att risker och kostnader fördelas mellan 
de två parterna samtidigt som ny saknad kompetens kan erhållas på ett enkelt sätt. Däremot 
understryker Olhager (2013) att fördelen med att upprätta tjänsten själva ger företaget kontroll 
över kvalitet och tillförlitlighet.  

Enligt EEM2 är det till en början viktigast att undersöka om resurser finns internt för att 
upprätta tjänsten och vad det egentligen är som den externa aktören bidrar med. Detta styrks 
av Sorrell (2006) som betonar vikten av att undersöka om den externa aktören besitter de 
resurser och kompetenser som EEM anser att de saknar. Som tidigare nämnt finns några 
huvudområden eller funktioner som krävs för att trygghetsavtalet ska levereras på ett sätt som 
undviker risker för främst kundmissnöjdhet. Dessa är jourfunktionen som ska svara på 
kundernas samtal när plötsliga brister uppkommer, upphandlingen av entreprenörer eller 
hantverkare, samt upprätthållandet av tjänsten i allmänhet gällande olika relationer och 
tecknandet av nya kunder. Särskilt relationer och upprätthållandet av dessa är ett viktigt 
arbetsområde eftersom brister här riskerar att påverka tjänsten och EEMs varumärke negativt 
(Aitken & Ballantyne, 2007). Enligt EB4 var den största anledningen till att detta 
trygghetsavtal lades ner när denna respondent var ansvarig för tjänsten var för att just 
upprätthållandet av tjänsten och dess relationer tog för mycket tid från andra arbetsområden. 
Det vill säga att den tid som var nödvändig för att hålla en kontinuerlig dialog med kunder och 
hantverkare samtidigt som nya kunder hela tiden tecknades till avtalet prioriterades istället på 
kärnverksamheten och för att utveckla denna. Valtakoski (2017) understryker att det inte är 
ovanligt att företag misslyckas med att tjänstefiera sin verksamhet eftersom om inte tiden eller 
kompetensen finns inom företaget kommer företaget inte kunna skapa ett mervärde för 
kunden. 

Jourfunktionen är en viktig funktion för att tjänsten ska kunna fungera smidigt. EEM har 
redan en välfungerande kundcentral som är aktiv dygnet runt och att få in ytterligare en 
komponent till denna kan utföras utan större svårigheter (EEM2). Samtidigt har den externa 
aktören också en jourfunktion som däremot är inhyrd från en tredje part (EA).  Enligt EA är 
ett av de långsiktiga målen att etablera en egen intern jourfunktion. Vidare poängterar EA att 
eftersom jouren är extern arbetar dessa utifrån ett manus där de som svarar enbart ska koppla 
kunderna vidare eller skicka ut en hantverkare. Detta främst för att dessa inte besitter 
tillräcklig kompetens för att hjälpa kunden direkt. Detta är enligt Kotler (2005) och Mathieu 
(2001) viktigt eftersom kunnig personal är nödvändig för att kunderna ska uppleva en bra 
kvalitet. Därför kan EEM använda sin egen jourfunktion där personal med en viss kompetens 
inom området svarar och kan därför välja att hjälpa kunderna direkt över telefon. På så sätt 
elimineras ett steg där en hantverkare inte behöver rycka ut samtidigt som kunden har fått den 
hjälp som den behöver. Denna möjlighet gynnar EEMs mål med tjänsten där kundnöjdheten 
ska ökas och relationen med dessa stärkas.   

Ett arbetsområde som EEM har klargjort att det finns frågetecken kring är upphandlingen av 
hantverkare som ska åtgärda kundernas problem. EEM2 menar att detta är en process som 
kan ta mycket längre tid jämfört med om den externa aktören skulle göra det då denna redan 
har erfarenhet av detta från tidigare.  
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Detta är en naturlig tanke eftersom det är viktigt att avgöra hur tid ska prioriteras för att 
tjänsten ska kunna upprättas på ett så bra sätt som möjligt samtidigt som fokus behålls på att 
utveckla och underhålla företagets kärnverksamhet (McIvor, 2000). Däremot menar EB4 att 
detta främst är en bekvämlighetsfråga då, bara för att det finns en part som kan utföra denna 
upphandling blir det lättare att välja den vägen. När EB4 hanterade tjänsten tidigare var det 
trots allt denne som rekryterade hantverkare till tjänsten helt själv samtidigt andra 
arbetsuppgifter utöver trygghetsavtalet också krävde tid.  

Genom hela studien framkommer det tydligt att införandet samt upprätthållandet av denna 
tjänst kräver tid oavsett om EEM väljer att göra det själva eller i samarbete med den externa 
aktören. Genom analyser av resurser som krävs och vilka arbetsområden som kräver 
majoriteten av resurser går det även att konstatera att EEM har möjlighet att upprätta 
trygghetsavtalet själva även om detta innebär att ytterligare anställning av medarbetare är 
nödvändigt. Däremot finns möjligheten att göra detta i samarbete med en aktör som är 
välbekant med utformningen av trygghetsavtalet och som kan ta sig an arbetsområden som 
leder till att EEM kan fortsätta att fokusera på sina kärnverksamheter samtidigt som den nya 
tjänsten upprätthålls. Skulle däremot ett samarbete inledas är det viktigt att dessa 
ansvarsområden delas upp på ett sätt som minskar riskerna för EEM (Vose, 2008).  
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6 SLUTSATSER	
I detta avsnitt kommer studiens slutsatser att presenteras i relation till studiens 
forskningsfrågor och syfte med hjälp av empiri och analysavsnittet. Även 
rekommendationer till EEM presenteras i detta avsnitt. 

Det har tydligt framkommit att tjänstefiering är en modell som allt fler industriella företag 
börjar arbeta med för att etablera tjänster i sina affärsmodeller och på så sätt komma sina 
kunder närmare. Däremot används tjänster olika beroende på vilken bransch det är som dessa 
nyttjas i. Inom exempelvis fordonsbranschen är tjänsternas huvudsyfte att förlänga livstiden 
på en fysisk produkt samt att utgöra en betydande inkomstkälla för en hel verksamhet. Vidare 
är tjänster inom fordonsbranschen starkt kopplade till en eller flera specifika produkter vilket 
innebär att de inte är lika flexibla som exempelvis trygghetsavtalet som studeras i detta arbete 
där komponenter i tjänsten enkelt kan bytas ut och ändras baserat på kundernas efterfrågan. 
Detta har därför resulterat i att nya tjänster ständigt utvecklas inom fordonsbranschen genom 
ordentliga förarbeten och med hjälp av välutvecklade metoder för att undersöka hur dessa bör 
visualiseras och levereras. Därför anses liknande förarbeten vara lika viktiga inom 
energibranschen där tjänster kompletterar icke fysiska produkter och måste därför tydligt 
visualiseras för att kundernas förståelse för värdet av tjänsten ska öka.   

Eftersom denna studie har utförts på fallföretaget EEM som verkar inom energibranschen har 
det visat sig att tjänster inte kan användas på samma sätt främst på grund av att 
kärnprodukterna utgörs av energi som inte betraktas som en fysisk produkt. Vidare har 
undersökningen visat att dessa kärnprodukter utgör en så pass stor del av ett energibolags 
totala inkomst att inkomster från ytterligare tjänster ofta blir väldigt låga i relation till arbetet 
som krävs för att upprätthålla dessa. Därför har det tydligt klargjorts med hjälp av insamlad 
teori samt empiri att tjänster används med andra syften. Främst för att komma kunderna 
närmare, visa närvaro och för att visa att energibolagen värnar om sina lokala kunder för att 
på så sätt stärka förhållandet mellan kunderna och energibolagens varumärke ytterligare.   

På grund av att införandet av tjänster inte är vanligt förekommande har studien undersökt om 
detta kan utföras med hjälp av en extern aktör som har kontaktat EEM angående ett samarbete 
för att upprätta trygghetsavtalet i fråga. Vidare har möjligheter och risker med detta samarbete 
undersökts och analyserats med syftet att utmynna i ett beslutsunderlag för EEM om 
samarbetet ska inledas eller om trygghetsavtalet ska upprättas internt. Med hjälp av vanliga 
metoder vid tjänstefiering har kärnfunktioner och risker som kan uppstå inom dessa områden 
analyserats för att avgöra om ett samarbete med den externa aktören är rätt väg att gå.  
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Vid analysen av trygghetsavtalet i sig har följande kärnfunktioner identifierats:  

• En fungerande jourfunktion som snabbt kan hantera plötsliga brister  

• Upphandlingen av hantverkare som ska leverera tjänsten genom att åtgärda problem  

• Upprätthållandet av tjänsten, viktiga relationer samt att ständigt leta efter nya kunder 
för att på så sätt behålla en stadig kundbas  

Eftersom syftet med att införa denna tjänst enligt EEM är att stärka relationen till kunderna 
anses det största riskområdet vara varumärket och de funktioner som direkt kan påverka 
varumärket EEM. Detta innebär att de tre punkterna ovan måste skötas på ett bra sätt eftersom 
brister inom dessa kan leda till kundmissnöjdhet och motverkar således syftet med tjänsten. 
Därför blir det viktigt att avgöra hur mycket kontroll över arbetsområden som kan lämnas över 
till den externa aktören vid ett eventuellt samarbete för att minska sannolikheten att risker 
uppstår som kan skada det egna företaget.   

Bägge parter är överens om att denna tjänst ska erbjudas genom EEMs varumärke där den 
externa aktören bidrar med exempelvis en jourfunktion, upphandling av hantverkare och 
ytterligare kompetenser om trygghetsavtalet i sig. Däremot framkommer det i analysen att 
EEM till en början måste undersöka om resurser finns internt för att upprätta tjänsten och vad 
det egentligen är som den externa aktören bidrar med. Exempelvis jourfunktionen kan 
upprättas av EEM internt där det redan finns en välfungerande kundcentral som kan agera 
som en jour. I denna kundcentral arbetar redan befintlig personal som besitter en viss 
kompetens och kan därför välja att hjälpa kunderna direkt över telefon. Detta till skillnad från 
den externa aktören som använder sig av en extern jourtjänst som arbetar utifrån ett manus 
vars huvudsakliga syfte är att enbart koppla kunderna vidare till en ansvarig person eller 
hantverkare. Vidare anses upphandlingen av hantverkare vara en tidskrävande process som 
EEM däremot enkelt kan genomföra själva. Till sist anses funktionen med att upprätthålla 
tjänsten och de viktigaste relationerna vara det mest tidskrävande arbetsområdet och i empirin 
framkommer det att ytterligare personal kan om nödvändigt anställas för denna funktion. Det 
vill säga att dessa är funktioner och resurser som EEM antingen redan besitter eller enkelt kan 
erhålla för att kunna leverera tjänsten på bästa möjliga sätt. Därför anses ett samarbete med 
den externa aktören främst vara en bekvämlighetsfråga där det blir lättare för EEM att införa 
tjänsten samtidigt som ett primärt fokus kan behållas på verksamhetens kärnområden. 
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6.1 Rekommendationer	till	EEM	

Denna del utgörs av rekommendationer till EEM kring beslutet av att inleda ett samarbete med 
den externa aktören eller att upprätta tjänsten själva och baseras främst på våra egna 
erfarenheter från litteraturstudier samt empiriinsamling. Som tidigare nämnt finns det tre 
alternativ för EEM gällande detta beslut. Att upprätta tjänsten själva, i samarbete med den 
externa aktören eller ett inledande samarbete för att efter en tidsperiod avgöra om detta kan 
utföras internt och om samarbetet i sådana fall ska avslutas. EEM har i dagsläget redan de 
resurser och kunskaper som krävs för att kunna leverera tjänsten på ett sätt som tillfredsställer 
kundernas behov och efterfrågan. Vidare har det tydligt framkommit att upprätthållandet av 
denna tjänst är relativt tidskrävande främst vid upphandlingen av hantverkare samt relationer 
med dessa och med kunderna. Relationen till kunderna utgörs främst av kontinuerliga dialoger 
med representanter för att erhålla en god kontroll över hur efterfrågan förändras och hur 
trygghetsavtalet kan förändras och utvecklas i relation till detta. Om EEM anser att detta är för 
tidskrävande finns möjligheten att anställa en ny person vars huvuduppgifter enbart utgörs av 
att upprätthålla denna tjänst. På så sätt behåller EEM alla huvudfunktioner för tjänsten internt 
och har genom detta maximal kontroll över de risker som kan uppstå och som i sin tur kan 
påverka varumärket negativt. Däremot anser vi även att en test- eller pilotperiod i samarbete 
med den externa aktören är en möjlighet för att på så sätt försäkra sig om att detta är något 
som kan utföras internt.   

 

7 FÖRSLAG	TILL	FORTSATT	ARBETE	
Syftet med denna studie var främst att fördjupa sig i svårigheter och möjligheter med 
tjänstefiering samt att undersöka hur tjänster kan införas och användas inom energibolag. 
Vidare ämnade studien att undersöka hur tjänster kan införas i energibolag med hjälp av en 
extern aktör och vilka risker och möjligheter som uppstår. Från intervjuer med 
fordonsbranschen framkom det tydligt att grundliga förarbeten genomförs ständigt vid nya 
tjänster för att avgöra hur dessa ska integreras i företagets övergripande affärsstrategi. Därför 
kan det vara intressant att vid fortsatta arbeten sätta trygghetsavtalet i fråga i relation till EEMs 
hela affärsstrategi för att tydligt klargöra vilken roll som tjänsten spelar och vad den betyder 
för företagets framtida verksamhet. Vidare är det nödvändigt att utföra en kundundersökning 
för att bedöma intresset för en tjänst av detta slag. Detta utfördes inte i denna studie främst på 
grund av tidsbrist. Även en grundlig kostnadskalkyl över att upprätta trygghetsavtalet själva 
eller med hjälp av en extern aktör skulle bidra till ytterligare beslutsunderlag för EEM. Under 
studiens inledande faser blev vi snabbt inledda in mot fordonsbranschen eftersom 
tjänstefiering där är väldigt vanligt och välutvecklat. Detta innebär att det även finns en 
möjlighet att undersöka ytterligare branscher och på så sätt utföra en mer omfattande 
jämförelse mellan olika branscher och hur tjänster används inom dessa. Denna studie kan 
betraktas som en mall eller riktlinjer för hur tjänster kan införas och kan tillämpas på andra 
affärsområden i både energibranschen men även andra industriella branscher.  
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BILAGA	1:	 FRÅGOR	TILL	EEM		
1. Berätta lite om bakgrunden till det eventuella samarbetet med den externa aktören 

a. Hur togs den första kontakten? 
b. Den externa aktören nämnde att det måste finnas en drivande kraft på 

företaget. Finns det här eller lät det som en bra idé för alla direkt? 
c. Hur har ert förarbete sett ut dvs. när ni undersökte om det finns möjligheter 

med detta. 
d. Vad har ni för planer för det här trygghetsavtalet? 

i. Är ni helt klara med att ni vill föra in de här nya tjänsterna? 
2. Vilka är era huvudsakliga frågor eller "bekymmer" med detta? (Samarbetet med den 

externa aktören) 
3. Om ni skulle samarbeta hur skulle det se ut i praktiken gällande fördelning av 

kostnader och inkomst osv från trygghetsavtalet. 
4. Vad skulle ert huvudsakliga syfte vara med införandet av de här nya tjänsterna? Att 

tjäna pengar på det eller öka nyttan någon annanstans exempelvis på basleveranserna. 
En blandning? –> Till en början ta en förlust men långsiktigt ändra och tjäna pengar? 

5. Om ni gör det själva, är det något ni kan införa direkt? Dvs. har ni tillräckligt med 
resurser i form av pengar, kunskap, leverantörer (hantverkare), jour osv... 

a. Den externa aktören nämnde att SEVABs egna organisation (hantverkare) 
skulle vara delaktiga och de områden som de inte täcker ska den externa 
aktören hitta leverantörer till. Hur ser SEVABs "hantverkare" ut. Bilarna som 
åker runt? 

6. Vilka risker tar ni mest hänsyn till eller är mest "rädda/oroade" för? 
7. Om ni skulle göra det själva skulle ni då använda det här avtalet rakt av som det ser ut 

idag eller finns möjligheter att t.ex. bryta upp det i olika delar och anpassa efter 
kundernas efterfrågan.... 
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BILAGA	2:	 INTERVJUFRÅGOR	TILL	DEN	EXTERNA	AKTÖREN		
1. Kan ni/du berätta lite om organisationen? 
2. Vad är era/dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom organisationen? 
3. Vad har ni för mål/vision för organisationen? 
4. Är detta första gången som ni riktar er mot energibolag eller finns det tidigare liknande 

samarbeten? 
5. Varför vill ni ingå ett samarbete med EEM/SEVAB och vad har ni för mål/vision för 

samarbetet?  
6. Vilket varumärke kommer att frontas mot kund? 
7. Hur ser processen ut vid val av hantverkare? 

a. Vilka nyckelfaktorer beaktas? 
b. Hur skulle processen se ut vid val av nya partners? 

i. Skulle ni börja leta efter nya partners i Eskilstuna/Södermanland eller 
skulle ni använda er av befintliga partners? Påverkas "3-
timmarsregeln"? 

c. Hur mycket kräver den här processen (hitta partners) i form av tid, pengar och 
arbetskraft? 

8. Hur mycket krävs rent organisatoriskt för att erbjuda trygghetsavtalet? 
a. För att erbjuda bra respons vid akuta fel? 
b. Antalet anställda som krävs? (jour...) 

i. Har jourpersonalen någon kunskap och kan ge tillfällig rådgivning tills 
hantverkare är på plats eller är deras uppgift enbart att ordna med 
hantverkare? 

9. Vilka är de huvudsakliga utmaningarna/svårigheterna som ni står inför? (gällande 
trygghetsavtalet) 

a. Hur klarar ni av dessa? 
10. Finns det några utmaningar ni tidigare stött på som ni idag har löst?  

a. Hur gick ni tillväga då? 
11. Finns det liknande aktörer som ni konkurrerar med idag? 

a. Alla hem har hemförsäkring, hur differerar ni er från det förutom att ni har 
jour? 

12. Vad fokuserade er marknadsundersökning på när ni valde att ta er in på den här 
marknaden? 

a. Har ni någon data/ information/statistik från denna undersökning? 
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BILAGA	3:	 INTERVJUFRÅGOR	TILL	ENERGIBOLAG	
1. Kan du berätta lite om din roll och hur dina vardagliga uppgifter ser ut? 
2. Hur ser ert utbud av tjänster ut överlag idag? 
3. Vilken roll har tjänster i er uttalade strategi? 

a. Vad är målet med era tjänster? Vill ni tjäna pengar på de eller vill ni använda de 
till att lyfta fram andra delar av organisationen? Exempelvis kundnöjdhet och 
lojalitet.  

4. Hur går ni tillväga strategiskt när ni vill upprätta nya tjänster? 
a. Hur ser förarbetet ut? Business case, canvas, processkarta osv. 
b. Hur viktig är kundernas åsikter för er? Går ni ut innan och undersöker intresset 

för en eventuell tjänst? 
5. Vad har tjänstefiering eller upprättandet av nya tjänster inneburit för organisationen 

resursmässigt? 
a. Har detta krävt en annan personalstyrka? Nyrekrytering?  
b. Har det krävts ny utbildning till befintliga anställda? 
c. Krävdes höga finansiella investeringar? 

6. Samarbetar ni med några andra externa partners vid vissa tjänster? 
a. Om ja 

i. Hur funkar detta? 
ii. Hur viktigt är brandingen/varumärket för er? Vill ni fronta med allt eller 

används partnerns varumärke? 
b. Om nej 

i. Är detta något som ni skulle kunna tänka er att göra? 
7. Vilka har varit fördelarna med införandet av tjänster i erat utbud? 
8. Vilka utmaningar gällande tjänster har ni stött på genom åren? Gällande införandet av 

nya tjänster samt upprätthållandet och leveransen av dessa. 
a. Vilka organisatoriska utmaningar har ni stött på och hur har ni hanterat dessa?  
b. Vilken utmaning anser ni är den största organisationen haft och hur har ni 

hanterat denna?  
c. Finns det utmaningar som alltid kommer att medfölja som är svåra att undvika? 

9. Har du någon koll på, eller kan ta reda på hur stor andel av er totala omsättning som 
utgörs av tjänster?  
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BILAGA	4:	 INTERVJUFRÅGOR	TILL	FORDONSBRANSCHEN	
1. Kan du berätta lite om din roll och hur dina vardagliga uppgifter ser ut? 
2. Hur ser ert utbud av tjänster ut överlag idag? 
3. Vilken roll har tjänster i er uttalade strategi?  
4. Kan du i grova drag förklara hur organisationen är strukturerad när det kommer till 

tjänster? 
a. Vilka olika enheter är inblandade i tjänster? Vem gör vad? Vem levererar/säljer 

produkter respektive tjänster?  
i. Förekommer det något samarbete mellan enheterna gällande just 

tjänster? 
b. Vilken roll har företagets ledning haft i ert arbete genom åren? 

i. Är beslutsfattandet centraliserat eller decentraliserat?  
5. Vad blev resultatet av införandet av tjänster som en primär del i era erbjudanden? 

a. Hur påverkades organisationen och organisationsstrukturen av detta? 
b. Vilka har varit fördelarna med denna tjänstefiering? "Öppnades det upp nya 

dörrar och möjligheter?" 
6. Vilka utmaningar har ni stött på genom åren?  

a. Vilka organisatoriska utmaningar har ni stött på och hur har ni hanterat dessa?  
b. Vilken utmaning anser ni är den största organisationen haft och hur har ni 

hanterat denna?  
c. Finns det utmaningar som alltid kommer att medfölja som är svåra att undvika? 

7. Vad har tjänstefiering inneburit för organisationen resursmässigt? 
a. Har detta krävt en annan personalstyrka? Nyrekrytering?  
b. Har det krävts ny utbildning till befintliga anställda? 
c. Krävdes höga finansiella investeringar? 

8. Finns det några grundläggande/vanliga metoder, teorier och grundtankar som enligt 
dig skulle kunna tillämpas inom energibranschen som trots allt är mer b2c-inriktat? 

9. Har du någon koll på, eller kan ta reda på hur stor andel av er totala omsättning som 
utgörs av tjänst
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